
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Opleiden in de school

de Jong, U.; Ledoux, G.; Emmelot, Y.; Roeleveld, J.

Publication date
2008
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jong, U., Ledoux, G., Emmelot, Y., & Roeleveld, J. (2008). Opleiden in de school. (SCO-
rapport; No. 809). SCO-Kohnstamm Instituut. http://www.sco-
kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco809.pdf

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/opleiden-in-de-school(c0302f83-2903-4f7b-badd-ea068453202d).html
http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco809.pdf
http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/sco809.pdf


Opleiden in de School 
 
 

Uulkje de Jong 
Guuske Ledoux 

Yolande Emmelot 
Jaap Roeleveld 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 
 
de Jong, U., Ledoux, G., Emmelot,Y. & Roeleveld, J. 
 
Opleiden in de School. Uulkje de Jong, Guuske Ledoux, Yolande Emmelot & Jaap 
Roeleveld. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut van de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (SCO-rapport 
nr. 809, projectnummer 40241). 
 
 
 

ISBN 978-90-6813-867-2
 

 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, 
or otherwise, without the prior written permission of the publisher. 

 
 
 
 
 
Uitgave en verspreiding: 
SCO-Kohnstamm Instituut 
Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam 
Tel.: 020-525 1201  
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl 
© Copyright SCO-Kohnstamm Instituut, 2008 



Inhoudsopgave 
 
 
 
 
1 Inleiding  1 
 1.1 Achtergrond van het onderzoek  1 
 1.2 Uitwerking van de vraagstelling  4 
 1.3 Onderzoeksopzet  7 
 
2 De studenten  9 
 2.1 Inleiding      9 
 2.2 Opzet van het deelonderzoek  ‘studenten’  10 
 2.3 Resultaat van de verkenningen: procedure en instrumenten  12 
 2.3.1 Procedures en verkenningen  13 
 2.3.2   Instrumenten  22 
 
3     De opleiding  27 
 3.1 Inleiding  27 
 3.2 Opzet van het deelonderzoek ‘opleiding’  27 
 3.3 Resultaat van het panelgesprek  28 
 3.4 Instrument opleiding  32 
 
4 De scholen  35 
          4.1       Inleiding  35 
 4.2      Opzet van het deelonderzoek ‘basisscholen’  36 
 4.3      Voorstudie OGO-basisscholen  37 

4.3.1   Kenmerken van Oplis in de praktijk  37 
4.3.2   Opbrengsten van Oplis voor studenten  45 
4.3.3   Opbrengsten van Oplis voor de scholen  52 
4.3.4   Samenvatting  53 
4.4     Instrument scholen  56 

 
5 Het project  57 

5.1   Stand van zaken  57 
5.2   Instrument projectniveau  61 
 
 
 



 
6 Nabeschouwing en vooruitblik  63 
 
Literatuur  67 
 
Bijlagen  69 
Bijlage 1: Loopbanen van studenten die pas vanaf 2006/2007 in bestanden            69 
 voorkomen 
Bijlage 2: Concept meetinstrument competenties  70 
Bijlage 3: Vragenlijst betrokkenen bij Oplis binnen EHvA  75 
Bijlage 4: Vragenlijst voor stage- en opleidingsscholen 77                         
Bijlage 5: Korte vragenlijst voor projectleiding Opleiden in de School (ASKO-  83 
 EHvA) 
 
Recent uigegeven SCO-rapporten  87 

 
  

 
 
 
  
 



 
 

1 

1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 
 
In Amsterdam is bij de Pabo van de EHvA een aantal jaren geleden gestart met het 
ontwikkelen van ‘Opleiden in de School’ (Oplis), waaraan scholen in Amstelveen en 
Diemen deelnamen. Opleiden in de School is de afgelopen jaren uitgebreid met de 
opleidingsscholen Zeeburg, Sirius, Alkmaar, Onderwijsconsulenten, Montessori, Dal-
ton en OGO. Per september 2007 zijn hier 59 scholen (exclusief de 
Onderwijsconsulenten) bij betrokken en lopen er 269 studenten stage op een oplei-
dingsschool. Ook op andere Pabo’s is men hiermee bezig.  
 
De Onderwijsraad (2005) definieert opleiden in de school als ‘een opleidingstraject 
waarin een school een deel van de opleidingsfunctie voor zijn rekening neemt. Stu-
denten volgen (een deel van) hun opleiding in de school. Het leren in de school voor 
een volledige bevoegdheid wordt gecombineerd met het betaald of onbetaald werken 
in de school.’ ‘Een opleidingsschool neemt een deel van de taken van de lerarenop-
leiding over en biedt studenten een professionele leer-werkplek aan. Een 
opleidingsschool draagt zorg voor de aanwezigheid van deskundigheid in de school 
om het scholings- en begeleidingstraject van de student in de school vorm te geven en 
mede te kunnen beoordelen ’ . 
Het verschil tussen een school met stageplekken en een opleidingsschool is volgens 
de Onderwijsraad dat een opleidingsschool meer biedt dan de gelegenheid tot het op-
doen van praktijkervaring. Dit ‘meer’ bestaat uit het vormgeven van (een deel van) 
het opleidingsprogramma en het spelen van een rol in de beoordeling van de student. 
In tegenstelling tot een stageschool heeft een opleidingsschool medeverantwoorde-
lijkheid voor het opleiden van leraren. 
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In 2005 sloten de Educatieve Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Stichtin-
gen voor Katholiek Onderwijs (ASKO) en de Hogeschool IPABO een convenant voor 
Opleiden in de School. Door het schoolbestuur ASKO en de EHvA is met ingang van 
het schooljaar 2006-2007 de OGO opleidingsschool Amsterdam opgezet. Dit project 
is vanaf juli 2006 een van de academische dieptepilots die zijn toegekend in het kader 
van een landelijke ontwikkeling van dit concept.  
Het ASKO schoolbestuur liet in het schooljaar 2006-2007 drie van haar scholen in het 
project participeren als opleidingsschool1. De drie participerende scholen werken aan 
ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), een specifiek pedagogisch/onderwijskundig 
concept dat eigen eisen stelt aan de vaardigheden van leerkrachten en daarmee aan de 
opleiding van toekomstige leerkrachten. 
 
Het doel van de dieptepilot OGO-opleidingsschool is tweeledig (zie Ledoux, Boog-
aard & Karsten, 2006). Enerzijds gaat het er om het concept 'Opleiden in de School' 
uit te werken en daar ervaring mee op te doen. De centrale gedachte is dat studenten 
van lerarenopleidingen in veel sterkere mate dan voorheen moeten leren op de werk-
plek (de school) en dat hun opleiding zich dus in belangrijke mate daar moet afspelen. 
Dat stelt nieuwe eisen aan de scholen, die er een expliciete(re) opleidingstaak bij krij-
gen, aan het opleidingsinstituut (de Pabo) en aan de samenwerking tussen beiden. De 
verwachting is dat dit zal leiden tot een grotere mate van samenhang tussen theorie en 
praktijk en dat daardoor studenten aan het eind van hun opleiding beter toegerust zijn 
voor hun taak als beginnende leerkracht (hoger niveau van startbekwaamheid).  
Anderzijds wil men in het project het concept OGO verder gestalte geven op de scho-
len en een OGO-opleidingsmodel uitwerken. Dat moet uitmonden in het identificeren 
en vastleggen van specifieke OGO-competenties voor leerkrachten en het tot stand 
brengen van een opleidingsmodel dat zowel bij zittende leerkrachten op de scholen 
als bij de studenten in opleiding die competenties (verder) ontwikkelt. Het project 
moet aldus een antwoord geven op de vragen 'Wat vraagt OGO van leerkrachten?' en 
'Wat moet er in de opleiding gebeuren om leerkrachten daarvoor toe te rusten?'. 

 
1  Per september 2007 is een vierde OGO-opleidingsschool toegevoegd aan het project. 
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Een belangrijk kenmerk van de gekozen werkwijze in het project is dat kennisont-
wikkeling, opleiden en schoolontwikkeling hand in hand moeten gaan. We gaan 
hieronder nader in op het EHvA-model voor Opleiden in de School. 
 
In het EHvA-model Opleiden in de School (zie Sengers, 2007) is sprake van een 
nauwe samenwerking tussen opleiding en school. Zo bestaat het opleidingsteam, dat 
uitvoering geeft aan een deel van het curriculum binnen de opleidingsschool, uit een 
Opleider in de School (een personeelslid van de school, verantwoordelijk voor de sta-
gebegeleiding) en de instituutsopleider (een EHvA-docent). Ook is er sprake van 
samenwerking met het oog op onderwijsontwikkeling, zowel binnen de scholen 
(schoolontwikkeling) als binnen de opleiding (ontwikkeling van het EHvA-
curriculum). 
De EHvA leidt competentiegericht op. Het onderwijsconcept is uitgewerkt in een cur-
riculumstructuur met vier curriculumonderdelen: werkplekleren (stage, de kern van 
competentiegericht leren), vak, metawerk (coaching) en profilering (leerpraktijken en 
minors). Werkplekleren, metawerk en een deel van de profilering (zie hieronder) vin-
den binnen de opleidingsscholen plaats. Het werkplekleren wordt begeleid door de 
Opleider in de School (zie hierboven). De instituutsopleider verzorgt het metawerk en 
een deel van de profilering binnen de opleidingsschool. De coaching vindt dus plaats 
binnen de context waar het leren plaatsvindt. 
Kenmerkend voor het EHvA-model is verder differentiatie in de inhoud van het op-
leidingsprogramma ('profilering'), onder meer vanwege het feit dat de 
opleidingsscholen zich specialiseren in een bepaald thema, bijvoorbeeld OGO. 
Om de kwaliteit van de opleiding binnen de opleidingsscholen te waarborgen, wordt 
een kwaliteitskader ontwikkeld waarin onder meer de volgende aspecten een rol spe-
len: professionalisering (van mentoren, Opleiders in de School en assessoren), 
toetsbeleid, handleidingen voor de curriculumonderdelen die vanuit de opleidings-
school worden verzorgd en afspraken over de taak- en verantwoordelijkheids-
verdeling tussen alle betrokken partijen (zie verder Sengers, 2007). 
 
Tot nu toe is er nog niet voorzien in een systematisch onderzoek naar de effecten van 
deze vernieuwing op de studenten, de opleiding en de deelnemende scholen. Daarmee 
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is nu wel begonnen door het SCO-Kohnstamm Instituut, die daartoe opdracht heeft 
gekregen van de stuurgroep van de OGO opleidingsschool (ASKO en EHvA). Doel 
van het onderhavige (voor)onderzoek is te komen tot constructie van procedures en 
instrumenten waarmee de EHvA in een nog op te zetten groter onderzoek de opbreng-
sten kan evalueren van het project Opleiden in de School. Deze toekomstige evaluatie 
is gericht op de vraag: 'Wat zijn de effecten van Opleiden in de School voor de stu-
denten, de opleidingen en de deelnemende scholen?'  
Het kader voor het onderzoek wordt gevormd door het algemene concept Opleiden in 
de school. Het specifieke OGO-karakter hiervan op de drie scholen die deelnemen 
aan de dieptepilot blijft in dit onderzoek grotendeels buiten beschouwing. Het is na-
drukkelijk de bedoeling te komen tot evaluatie-instrumenten die ook bruikbaar zijn op 
andere Oplis-scholen dan de OGO-scholen. 
 

1.2 Uitwerking van de vraagstelling 
 
Op grond van de nota van de Onderwijsraad (2005) en andere documenten over Op-
leiden in de School (Sengers, 2007; Kallenberg en Rokebrand, 2006) kunnen 
mogelijke effecten geformuleerd worden die verwacht worden van Opleiden in de 
School. De effecten liggen op drie niveaus: student, opleiding en school. Hieronder 
gaan we nader in op de verwachte effecten op deze niveaus. 
 
De student 
In zijn algemeen wordt verwacht dat studenten door Opleiden in de School een grote-
re betrokkenheid krijgen bij de basisscholen en dat er vanuit deze scholen meer van 
hen verwacht wordt. Dit kan aanzetten tot harder werken en meer leerervaringen. Dit 
zou - vergeleken met regulier opgeleide studenten - tot uiting moeten komen in: 

1. Een grotere binding met de opleiding, doordat ze meer gemotiveerd bezig 
zijn met de praktijk 

2. Een grotere binding met de opleidingsschool, doordat ze de cultuur (beter) 
kennen 

3. Een grotere inzet voor de studie 
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4. Grotere self-efficacy en competentie 
5. Grotere tevredenheid over het werkplekleren en de coaching 
6. Betere of gelijke studieresultaten  

 
De Onderwijsraad (2005) wijst echter ook op mogelijke risico’s als opleidingsscholen 
een grote rol krijgen in de opleiding. Hieruit zijn mogelijke negatieve effecten die 
verwacht worden af te leiden: 

1. Minder ruimte voor reflectie, vanuit de veronderstelling dat leren binnen de 
opleiding een groter appel doet op leren reflecteren dan leren vanuit de op-
leidingsschool (die meer de nadruk zou leggen op het ‘hoe’ dan op het 
‘waarom’); hierdoor zouden studenten minder competent worden als het gaat 
om reflectie; 

2. Onvoldoende aandacht voor de ontwikkeling van een professionele kennis-
basis, vanuit de veronderstelling dat door een groter opleidingsaandeel op de 
stageschool de hoeveelheid tijd voor het verwerven van kennis van de vak-
ken afneemt; hierdoor zouden studenten slechtere resultaten kunnen behalen 
bij het toetsen van kennis; 

3. De student wordt specifiek opgeleid voor een schoolfase of schooltype, 
waarmee het civiel effect van de opleiding mogelijk niet gewaarborgd is: 
hierdoor zullen alumni wellicht meer moeite hebben bij het vinden van een 
baan; 

4. Als de kwaliteit bij de opleidingsfunctionaris en bij de samenwerking met de 
lerarenopleiding niet gewaarborgd zijn zou de kwaliteit van de leerwerkplek 
onvoldoende kunnen zijn, dit zou betekenen dat studenten minder competen-
te leerkrachten worden; 

5. De kans bestaat dat intern opgeleide leraren een beperkt repertoire hebben 
om leerlingen uit te dagen en op verschillende leerlingen toegespitst onder-
wijs te vervullen: hierdoor zullen studenten minder competente leerkrachten 
worden. 

 
Opleiding 
Op opleidingsniveau worden effecten verwacht op onderstaande gebieden: 
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1. Kwaliteitsverbetering van de opleiding, met name een betere afstemming op 
de praktijk; 

2. Realiseren van een duurzame relatie met het werkveld; 
3. Actuele inbedding van de opleiding in de onderwijspraktijk; 
4. Opleiden in de School vergroot en verbetert de mogelijkheid tot inhoudelijke 

profilering door studenten door een eenduidige onderwijskundige richting 
(bv. OGO, Montessori, Dalton); 

5. Opleiden in de School vergroot de mogelijkheden voor studenten te kiezen 
voor een onderwijskundige opleidingsmethode die het beste past bij de eigen 
leerstijl (bijv. meer sturend of meer zelfontdekkend voor studenten). 

 
Basisschool 
Op schoolniveau wordt een positief effect verwacht op onderstaande gebieden:  

1. Voorzien in behoefte aan onderwijspersoneel (kweekvijver met nieuw ta-
lent);  

2. In het bijzonder zal het helpen te voorzien in de behoefte aan nieuw perso-
neel dat is opgeleid volgens het onderwijsconcept van de school en is 
voorbereid op specifieke eigenschappen van de schoolpopulatie; 

3. Scholen een grotere rol laten spelen in de opleiding van leerkrachten. Het 
verwachte effect zal zijn dat zij zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor 
de studenten;  

4. Er wordt opleidingsexpertise binnengehaald die ook kan worden ingezet voor 
zittend personeel: binnen de opleidingscholen worden mentoren, opleiders in 
de school en assessoren getraind. Het verwachte effect hiervan is een betere 
toerusting van het zittende personeel doordat mentoren, opleiders in de 
school en assessoren ook andere taken uitvoeren in de school; 

5. Groter profijt van stagiaires krijgen: doordat ze meer uren aanwezig zijn, 
kunnen ze meer opdrachten uitvoeren voor de school.  

 
Kallenberg en Rokebrand (2006) beschrijven een aantal kwaliteiten waaraan oplei-
dingsscholen moeten voldoen: 



Inleiding 
 

 7 

1. Kwaliteit van de begeleiding. Het leerklimaat kenmerkt zich door een uitda-
gend en stimulerend en een emotioneel veilig klimaat binnen de 
werkplekleeromgeving. De begeleiding bevat mentoring en coaching en de 
afstemming van het aanbod op de behoeften van de (aanstaande) leraar. 

2. Kwaliteit van de werkplek in het curriculum. Het onderwijsaanbod bevat een 
goede balans theorie-praktijk en een doorgaande leerlijn. Bij condities gaat 
het om faciliteiten in de vorm van beschikbare mensen, up-to-date (ICT) ma-
terialen, ruimte, tijd, geld en afspraken.  

3. Kwaliteit van de beoordeling. De startbekwaamheid van de opgeleide leraar 
zal adequaat beoordeeld moeten worden op basis van het beroepsprofiel van 
de leraar primair onderwijs.  

4. Kwaliteitsafspraken over de evaluatie en de borging van de kwaliteit. Er is 
sprake van een systematische zorg voor kwaliteit met als kernmerken zelfe-
valuatie en procesmanagement. 

 
Bovenstaande verwachte effecten op drie niveaus, eisen waaraan voldaan moet wor-
den en mogelijke risico’s vormden het startpunt voor het uitwerken van een 
onderzoek op basis waarvan een oordeel over de effecten van Opleiden in de School 
verkregen kan worden. Een later toegevoegd onderdeel van het vooronderzoek betrof 
een vierde niveau: het projectniveau.  
 

1.3 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek is erop gericht om instrumenten te ontwikkelen om effecten van Op-
leiden in de School te kunnen meten. Hiertoe zijn bestaande procedures onderzocht, 
zijn bestaande bestanden en gegevens geanalyseerd en zijn vraaggesprekken gehou-
den met verschillende bij betrokkenen bij Opleiden in de School. 
Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken, die de drie niveaus of groepen be-
trokkenen representeren: studenten, opleiding en basisscholen. Voor de opzet van de 
drie deelonderzoeken verwijzen wij naar de desbetreffende hoofdstukken (hoofdstuk-
ken 2 t/m 4).  
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Daarnaast zijn er nog gesprekken gevoerd op projectniveau, voor het bepalen van ef-
fecten op dit niveau en het ontwikkelen van een interviewleidraad om dit ook in de 
toekomst te kunnen doen. Zie hiervoor hoofdstuk 5. 
 

 
 



 

 9 

2  De studenten 
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Het project Opleiden in de School van EHvA is een aantal jaren geleden begonnen 
met enkele scholen in Amstelveen. Inmiddels is het project in omvang behoorlijk toe-
genomen en er komen nog steeds nieuwe scholen bij. Studenten kunnen, met uitzon-
dering van eerstejaars (situatie mei 2007), de voorkeur uitspreken voor een 
traditionele stage of voor werkplekleren op een opleidingsschool. Bij eerstejaars stu-
denten is er geen keuze: zij worden allen geplaatst op een school. Specifiek voor stu-
denten die de verkorte (2-jarige) deeltijdopleiding volgen, geldt dat zij (vaak) een 
opleidingsschool-onderwijsconsulent krijgen toegewezen. Afhankelijk van de school 
waar de consulent aan verbonden is (Oplis of regulier) worden studenten toegewezen 
aan Oplis of stage. Vanaf het schooljaar 2007-2008 kunnen de tweedejaarsstudenten 
hun voorkeur aangeven voor een opleidingsschool. 
Er zijn dus verschillende groepen studenten: geplaatst versus vrijwillig en jaar van de 
opleiding en soort inschrijving. In tabel 1 zijn de aantallen vermeld voor het studie-
jaar 2006-2007. 
 
Tabel 1 Verdeling Pabo-studenten studiejaar 2006-2007 per leerjaar: totaal aantal, aantal stage en     

Oplis, en verdeling werkplekleren Oplis naar voltijd en deeltijd en vrijwillig of geplaatst  
  jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 totaal 
Studenten totaal 285 202 183 175 845 
Stage 237 151 149 160 697 
Oplis studenten totaal 48 51 34 15 148 
Werkplekleren Oplis      
Voltijd 38 32 23 10 103 
Dag/avond 8 1 11 5 25 
Deeltijd verkort 2 18     20 
Geplaatst Oplis 48 15?     63 
Vrijwillig Oplis 0 36 34 15 85 
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Voor het studiejaar 2007-2008 zijn er meer plaatsen voor Oplis beschikbaar: er zijn 
59 scholen bij betrokken en er lopen 269 studenten stage op een opleidingsschool. 
Aan studenten wordt gevraagd om aan te geven wat hun voorkeur is voor volgend 
cursusjaar: Oplis of Regulier. Het stagebureau wordt gevraagd de gegevens te bewa-
ren van de eerste voorkeur die studenten hebben uitgesproken. 
Er zijn dus in het schooljaar 2007-2008 studenten die al meerdere jaren Oplis hebben 
gevolgd en groepen die voor de eerste keer kiezen of geplaatst worden. 
 
 
2.2 Opzet van het deelonderzoek 'studenten' 
 
In de inleiding is beschreven op welke punten er invloed wordt verwacht van Oplis, 
met een onderscheid naar positieve en (mogelijk ook) negatieve effecten.  
In het onderzoek zijn verwachte effecten op het niveau van studenten en afgestudeer-
den als volgt gedefinieerd: 

1. Oplis-studenten presteren gelijk of beter op kennisvakken of overige vakken 
en vallen in minder of gelijke mate uit;  

2. Oplis-studenten oordelen positiever over de onderwijsmodules die verschil-
lend zijn voor beide groepen: stage / werkplekleren en coaching;  

3. Oplis-studenten oordelen beter over de opleiding;  
4. Oplis-studenten oordelen beter of gelijk over hun eigen competenties;  
5. Oplis-studenten worden beter beoordeeld op (verwerving van) competenties 

door hun opleiders in de opleiding en in de basisscholen; 
6. Afgestudeerden die Oplis-ervaring hebben, oordelen beter over het genoten 

onderwijs en hun persoonlijke competenties; 
7. Basisscholen die afgestudeerden met Oplis-ervaring in dienst nemen oorde-

len positiever over hun startbekwaamheid. 
 
Ad 1. De zuiverste manier om te kunnen onderzoeken wat het effect is van Oplis, is 
door studenten at random toe te wijzen aan één van de twee opties - stage of Oplis - 
en studieresultaten te vergelijken. In de praktijk is dit alleen mogelijk bij de eerste-
jaars. We verwachten echter dat er bij eerstejaars een heleboel andere factoren een rol 
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zullen spelen bij de studieresultaten van de studenten. Studenten hebben niet gelijke 
startposities. Het is daarom niet mogelijk om simpelweg te vergelijken wat de ver-
schillen in studieresultaten zijn tussen de twee groepen. 
Om te kunnen controleren voor verschillen in startpositie bij het vergelijken van 
groepen studenten (Oplis en regulier) zal er in de eerste plaats een procedure ontwik-
keld moeten worden waarmee relevante achtergrondvariabelen van studenten kunnen 
worden gemeten. Relevante achtergrondvariabelen zijn: 
- achtergrondkenmerken: geslacht, etnische herkomst, vooropleiding, gemiddeld 

eindexamencijfer, leeftijd en 
- scores op de entreetoetsen rekenen en taal. 
Om na te gaan wat de effecten zijn in termen van studieresultaten en uitval moeten de 
resultaten na controle voor de startpositie gelijk zijn of beter zijn op: 
- toets/tentamenresultaten: cijfer per toets 
- advies: BAS en indien geregistreerd voorlopig advies voor 1 februari 
- uitval: datum uitschrijving, vooral onderscheid voor en na 1 februari. 
 
Voor het vaststellen van effecten moeten dus twee procedures ontwikkeld worden: 
een procedure waarmee relevante achtergrondvariabelen kunnen worden gemeten en 
een procedure waarmee studieresultaten en studie-uitval van studenten gemeten kun-
nen worden. In principe kan gebruik gemaakt worden van bestaande data: toetsen en 
studieloopbaan-gegevens. De gegevens over studieprestaties kunnen worden verkre-
gen uit de Studentadministratie van de EHvA. Gegevens over achtergrondkenmerken 
en uitval zijn te verkrijgen uit de centrale HvA-studentadministratie. Op basis van het 
studentnummer kunnen beide bestanden in principe gekoppeld worden.  
 
Uitgezocht moet worden in hoeverre alle benodigde gegevens beschikbaar en koppel-
baar zijn Analyses moeten uitwijzen in hoeverre de voorgestelde procedures haalbaar 
zijn. 
 
Ad. 2 en 3. We spreken van een positief effect van Oplis als studenten positiever oor-
delen over de opleiding, in het bijzonder over werkplekleren en coaching.  
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Voor het vaststellen van effecten in de zin van oordelen van studenten over de oplei-
ding kan gebruik worden gemaakt van al bestaande gegevens. Op de EHvA worden in 
de Pabo evaluatieformulieren gebruikt voor werkplekleren en coaching. De instru-
menten zijn dus reeds beschikbaar. De procedure moet nog ontwikkeld worden. 
 
Ad 4 en 5. Het effect van Oplis op de competenties van studenten kan vastgesteld 
worden door oordelen van studenten zelf en door oordelen van opleiders. Hiervoor 
zijn nog geen instrumenten beschikbaar: deze moeten dus ontwikkeld worden.  
 
Ad 6 en 7. Het effect van Oplis kan tenslotte vastgesteld worden aan de hand van 
oordelen van recent afgestudeerden over de opleiding en over hun competenties. Er is 
een vragenlijst voor afgestudeerden aan de HvA beschikbaar, maar deze vragenlijst 
gaat onvoldoende in op voor Oplis relevante zaken. Ook moet er een instrument ont-
wikkeld worden voor basisscholen die alumni in dienst nemen. 
 
 
2.3 Resultaat van de verkenningen: procedure en instrumenten 
 
Om effecten van Oplis op het niveau van de studenten vast te kunnen stellen, moeten 
dus de volgende instrumenten en procedures ontwikkeld worden (zie 2.2 en recon-
structie stand van zaken onderzoek Opleiden in de School van 6 mei 2008).  

1) Een procedure waarmee relevante achtergrondvariabelen van studenten kun-
nen worden gemeten: factoren op studentniveau die van invloed kunnen zijn 
op de studieresultaten in het algemeen (geslacht, etnische herkomst, voorop-
leiding, gemiddeld eindexamencijfer, leeftijd, scores op de entreetoetsen re-
kenen en taal) en waarvoor dus gecontroleerd moet worden bij vergelijking 
tussen verschillende groepen studenten; 

2) Een procedure waarmee studieresultaten en studie-uitval van studenten kun-
nen worden gemeten (toets/tentamenresultaten, BAS, gegevens over stoppen 
met de studie); 

3) Een procedure waarmee oordelen van studenten over de opleiding kunnen 
worden gemeten (stage/werkplekleren, coaching); 
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4) Een instrument waarmee op eenvoudige wijze competenties van studenten 
kunnen worden gemeten, geschikt voor zelfbeoordeling en beoordeling door 
anderen;  

5) Een instrument waarmee op eenvoudige wijze het oordeel van recent afge-
studeerden kan worden gemeten over het genoten onderwijs en hun persoon-
lijke competenties; 

6) Een instrument waarmee het oordeel van basisscholen over de kwaliteit van 
recent afgestudeerden kan worden gemeten. 

 
Hieronder gaan we eerst in op de punten 1 t/m 3 (2.3.1). We doen daarbij ook verslag 
van een verkenning met betrekking tot het koppelen van bestanden en analyseren van 
data. In 2.3.2 gaan we in op de instrumentconstructie. 
 
2.3.1 Procedures en verkenningen  
Inleiding 
Om effecten van Oplis vast te kunnen stellen, is het allereerst nodig dat studenten 
die hebben deelgenomen aan Opleiden in de School geïdentificeerd kunnen wor-
den.  
Om te bepalen welke studenten (geïdentificeerd door hun studentnummer) hebben 
deelgenomen aan Oplis zijn uit Volg+ een groot aantal bestanden geëxtraheerd. 
Deze bestanden waren opgesplitst naar studiejaar, semester, voltijd/deeltijd, fase 
van de studie (1e – 4e jaar + vertraagd 5e jaar). In totaal gaat om 28 bestanden. 
Bij het toezenden van de bestanden werd een aantal kanttekeningen geplaatst1. 
We zouden willen aanbevelen dat er in de toekomst een (meer) betrouwbare regi-

 
1 Volgens de bestandenbeheerder valt de betrouwbaarheid van de gegevens om meerdere 

redenen te bezien: 
    "- de lijsten uit het stagesysteem zijn vervaardigd aan de hand van backupfiles. De 

backupfiles voor het tweede semester van het studiejaar 2005-2006 blijken niet meer 
beschikbaar te zijn. Daarom ontbreken alle groepen voor dit semester. 

    - omdat ik het zo vreemd vond dat vaak studenten die in het eerste semester van het stu-
diejaar 2006-2007 stage liepen op een OPLIS-school niet voorkwamen op de lijst met 
studenten die in het tweede semester van datzelfde studiejaar op een OPLIS-school sta-
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stratie komt van het deelnemen aan Oplis en dat er gekeken wordt of de identifi-
catie van de betreffende studenten niet op een eenvoudiger manier in een (analy-
se-)bestand terecht kan komen. 
 
We hebben met enige moeite de 28 bestanden samengevoegd tot één bestand 
waarin we kunnen zien welke studenten wanneer hebben deelgenomen aan oplei-
den in de school. Ook kunnen we zien hoeveel keer studenten hebben deelgeno-
men aan Oplis en hoeveel studenten dat in totaal zijn geweest. 
Het aantal deelnames aan Oplis is in totaal: 671. Het aantal studenten dat heeft 
deelgenomen aan opleiden in de school is kleiner, namelijk 432. Sommige stu-
denten hebben dus meerdere malen aan Oplis deelgenomen. Er zijn 288 studenten 
die één keer meegedaan hebben; 17 studenten hebben zelfs vier keer aan Oplis 
meegedaan. Zie onderstaande tabel.   
 
Tabel 2 Aantal keer dat studenten hebben deelgenomen aan Oplis (aantallen  en percentages) 
    N % 
Aantal keer opleiden in de school 1 keer 288 66.7 
 2 keer 66 15.3 
 3 keer 61 14.1 
 4 keer 17 3.9 
 Totaal 432 100 

                                                                                                                          
ge liepen, heb ik overlegd met (..) de stagecoördinator en bouwer van het stagesysteem. 
Hij suggereerde dat het vaak is voorgekomen dat studenten die in het eerste semester 
stageliepen op een OPLIS-school in het tweede semester 'intern' herplaatst werden, 
d.w.z.: de OPLIS-scholen zelf zorgen voor de plaatsing en bij ons zijn deze herplaatsin-
gen niet opgenomen in het systeem. De lijsten van de groepen uit het tweede semester 
zouden dan studenten betreffen die voor het eerste op een OPLIS-school 
stageliepen. Studenten die zowel op de lijst van het 1e semester als op die van het 2e 
semester voorkomen, zouden in het 2e semester op een andere OPLIS-school hebben 
stage gelopen dan in het 1e semester. Dit zou ook betekenen dat aangenomen moet 
worden dat studenten uit het eerste semester ook in het tweede semester OPLIS-
studenten waren." 
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Wat betreft de achtergrondvariabelen (zie punt 1 hierboven) is uitgezocht welke ge-
gevens beschikbaar zijn. Er is een Excel-bestand beschikbaar met de volgende gege-
vens van studenten op de EHvA: 
- studentnummer 
- geslacht 
- vooropleiding 
- geboorteland van student en beide ouders. 
 
Er ontbreekt dan informatie over: 
- gemiddeld eindexamencijfer van de vooropleiding (havo/vwo/mbo) 
- leeftijd (geboortedatum). 
Beide gegevens zijn vermoedelijk wel beschikbaar in de bestanden. In ieder geval zijn 
ze (ook) verkrijgbaar via het Project ééncijfer Hoger Onderwijs2. Met betrekking tot 
gemiddeld eindexamencijfer verwijzen we verder naar onderstaande. 
 
Met betrekking tot de studieresultaten (zie punt 2 hierboven) is het volgende uitge-
zocht. Er zijn uit Volg+ in totaal 21 dbf-bestanden ontvangen die betrekking hebben 
op de studiejaren 2005/2006, 2006/2007 en 2007/2008. Per studiejaar zijn de bestan-
den weer gesplitst naar het jaar van de opleiding (1e t/m 4e; soms ook ver-
sneld/vertraagd) en naar het type opleiding (voltijd/deeltijd verkort). In alle bestanden 
is een studentnummer opgenomen, zodat er (longitudinale) koppelingen mogelijk 
worden. 
In deze bestanden zijn gedetailleerde studieresultaten opgenomen, met voor elk stu-
dieonderdeel het resultaat en de eventuele bijbehorende studiepunten. Ook het totaal 
aantal studiepunten in het betreffende studiejaar is als een apart record opgenomen. In 
de verkennende analyses verderop in dit rapport maken we alleen gebruik van dit 
laatste gegeven. 

 
2   In het ‘Project ééncijfer Hoger Onderwijs’ werken het CBS, de IB-Groep, de HBO-

raad, de VSNU, CFI en het Ministerie van OCW samen om bij publicaties over het ho-
ger onderwijs van dezelfde bronbestanden (i.c. dezelfde afslag van het CRIHO) gebruik 
te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een standtelling van 
ingeschrevenen op peildatum 1 oktober te komen. 
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Interessant is dat in het bestand ook de resultaten in de propedeuse voor ‘eigen vaar-
digheid Wiskunde en Nederlands’ zijn opgenomen. Deze kunnen, mogelijk beter dan 
een eerder behaald gemiddeld eindexamencijfer, een beeld geven van de cognitieve 
(aanvangs-) capaciteiten van de studenten. 
 
Met betrekking tot uitval (zie punt 2 hierboven) beschikken we over een tweetal be-
standen. Het eerste bestand bevat de studentnummers van studenten die de studie 
zonder diploma hebben verlaten. Helaas is vanwege een misverstand geen informatie 
ter beschikking gekomen over welke studenten de studie met diploma hebben verla-
ten. Het tweede bestand geeft informatie over welke studenten een bindend negatief 
studieadvies hebben gekregen (BAS). Zie verder 2.3.2. 
 
Tenslotte de procedure met betrekking tot oordelen over de opleiding (zie punt 3 
hierboven). 
Er zijn evaluatiebestanden beschikbaar van de modulen Werkplekleren, Coaching en 
Profilering. Er hebben verkennende analyses plaatsgevonden met het oog op de mo-
gelijkheid tot het vaststellen van effecten van Oplis. Bij twee van de drie modulen, 
Werkplekleren en Profilering, wezen de verkennende analyses uit dat er een tendens 
is dat de Oplis-studenten iets tevredener zijn dan de andere studenten. Coaching liet 
echter een ander beeld zien. Navraag wees uit dat de plaatsing bij speciale coaches 
voor Opleiden in de School nog niet goed verlopen was. De conclusies zijn dus voor-
lopig, ook vanwege andere 'kinderziektes'3. We nemen de resultaten van de verken-
nende analyses daarom niet op in dit rapport. Het analyseren van de module-
evaluaties met het oog op vaststellen van effecten van Oplis blijkt echter in principe 
goed mogelijk. Om deze gegevens te kunnen koppelen, moeten wel de studentnum-
mers beschikbaar zijn, hetgeen niet altijd het geval schijnt te zijn: deze zijn soms niet 
ingevuld en/of ingevoerd.  

 
3   Dag/avond studenten zijn onterecht ook op opleidingsscholen terecht gekomen. Zij 

krijgen echter geen coaching en profilering in het kader van Opleiden in de School, 
waardoor de scores van deze studenten niet in de analyses betrokken hadden moeten 
worden. 
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Meer algemene oordelen over de opleiding worden HvA-breed verzameld in de Stu-
denten Tevredenheidsmonitor (STM) en, voor studenten die de studie voortijdig ver-
laten, in de Exit Tevredenheidsmonitor (ETM). In de Studenten Tevreden-
heidsmonitor wordt echter geen studentnummer gevraagd. Daardoor is het vooralsnog 
niet mogelijk onderscheid te maken tussen Oplis-studenten en de overige EHvA-
studenten. 
 
Verslag van verkenning t.b.v. koppeling en verkennende analyses 
Uitgangspunt van onze pogingen tot koppeling van de uit diverse bronnen verkregen 
informatie vormden de bestanden met betrekking tot de studieresultaten van alle stu-
denten. Overzicht 1 geeft een overzicht van de complexe structuur van deze 21 losse 
bestanden.  
Elke cel in deze matrix is een afzonderlijk bestand. De codes zijn de codes die mee-
gegeven zijn met de afzonderlijke bestanden. Onder elke code vermelde we het aantal 
records (afzonderlijke studie-onderdelen en –resultaten) en het aantal studenten die 
het betreft. 
 
Overzicht 1 Bestanden met betrekking tot de studieresultaten van alle studenten 
 Studiejaar 
Type en jaar op-
leiding 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 

VT jaar 1 MIP0506 
(4832 records) 
(n = 220) 

MIP0607 
(4980 records) 
(n = 249) 

MIP07081 
(6300 records) 
(n = 225) 

VT jaar 2 MI0506J2 
(3525 records) 
(n = 140) 

MI0607J2 
(2852 records) 
(n = 124) 

MI0708J2 
(3381 records) 
(n = 147) 

VT jaar 3 MI0506J3 
(1936 records) 
(n = 121) 

MI0607J3 
(2622 records) 
(n = 138) 

MI0708J3 
(1656 records) 
(n = 92) 

VT jaar 4 MI0506J4 
(12 records) 
(n = 2) 

MI0607J4 
(624 records) 
(n = 104) 

MI0708J4 
(698 records) 
(n = 116) 

VT versnellers 
(jaar 3+ jaar 4) 

MI05J3VV 
(234 records) 
(n = 18) 
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Vervolg overzicht 1 
VT versnellers 
(jaar 2+ ?? ) 

 MI06J2VV 
(46 records) 
(n = 2) 

 

VT-vertragers 
(2e maal jaar 2) 

  MI07J2T 
(92 records) 
(n = 4) 

DT verkort jaar 1 DVCH05R en 
DVCH05M 
(744 records) 
(n = 68 resp 25) 

J061_DV 
(1716 records) 
(n = 66) 

MI07J1DV 
(424 records) 
(n = 53) 

DT verkort jaar 2 J052_DV 
(420 records) 
(n = 84) 

MI06J2DV 
(345 records) 
(n = 69) 

MI07J2DV 
(1021 records) 
(n = 49) 

 
Uiteraard komen individuele studenten in meerdere cellen voor. Wie in 2005/2006 in 
de propedeuse begint (MIP0506) zal in het volgende studiejaar, als het goed is gegaan 
terug komen in het tweede jaar (MI0607J2); enzovoorts. Door koppeling van de af-
zonderlijke bestanden op studentnummers kunnen we een overzicht verkrijgen van de 
loopbanen van deze studenten. We geven hieronder een overzicht voor studenten die 
vanaf 2005/2006 in de bestanden voorkomen, waarbij we tevens vermelden van hoe-
veel van deze studenten we uit de andere bestanden informatie hebben over uitval en 
BAS. (In Bijlage 1 staan de loopbanen van studenten die pas in latere jaren in de be-
standen voorkomen). 
 
Overzicht 2 Studenten die vanaf 2005/2006 in de bestanden voorkomen met vermelding van hoeveel 

van deze studenten we uit de andere bestanden informatie hebben over uitval en BAS 
Vanaf 2005/2006 in bestand     

propedeusejaar 2005/2006 
aan-
tal 

uit
val

B
A
S 

commentaar 

 MIP0506-weg-weg 98 94 84 uitval propedeuse 
 MIP0506-weg-MI0708J2 2   een jaar tussentijds gestopt 

 
MIP0506-J061_DV-
MI07J2DV 1 

  
overgang naar DTverkort 

 MIP0506-MI0607J2-weg 26 25 18 uitval in tweede jaar 

 
MIP0506-MI0607J2-
MI0708J3 86 

5 1 
reguliere loopbaan 
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Vervolg overzicht 2 

 
MIP0506-MI0607J2-
MI07J2T 4 

  
vertraagd 2e jaar opnieuw 

 
MIP0506-MI0607J3-
MI0708J4 1 

  
2e jaar overgeslagen ? 

 
MIP0506-MI06J2VV-
weg 2 

  
versneld 2e jaar 

tweedejaar 2005/2006     

 MI0506J2-weg-weg 2 1 1 uitval in 2e jaar 

 
MI0506J2-weg-
MI0708J4 1 

  
geen registratie jaar 3 ? 

 
MI0506J2-MI0607J3-
weg 23 

10  
uitval in 3e jaar 

 
MI0506J2-MI0607J3-
MI0708J4 114 

2  
reguliere loopbaan 

derdejaar 2005/2006     

 MI0506J3-weg-weg 18 14  uitval in 3e jaar 

 
MI0506J3-MI0607J4-
weg 103 3  meerendeel zal geslaagd zijn; 

incidenteel late uitvallers 
vierdejaar 2005/2006     

 MI0506J4-weg-weg 1 1  uitval 4e jaar 

 
MI0506J4-MI0607J4-
weg 1   vertraagd 4e jaar opnieuw; met of 

zonder succes ?? 
versnellers 2005/2006     

 MI05J3VV-weg-weg 18   versneld jaar 3+4; met of zonder 
succes? 

DT-verkort eerste jaar 
2005/2006  

   

 DVCH05M-weg-weg 7 6  uitval in 1e jaar 
 DVCH05R-weg-weg 20 13  uitval in 1e jaar 

 
DVCH05M-MI06J2DV-
weg 18 1  DTverkort 1e en 2e jaar; merendeel 

met succes? 

 
DVCH05R-MI06J2DV-
weg 48 4  DTverkort 1e en 2e jaar; merendeel 

met succes? 
DT-verkort tweede jaar 
2005/2006  

   

 J052_DV-weg-weg 84 18  DTverkort 2e jaar; merendeel met 
succes? 
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Conclusies:  
- Het is in principe mogelijk met deze bestanden loopbanen te (re)construeren, die 

zicht kunnen bieden op het relatieve succes van de OPLIS-studenten; 
- De uitval-gegevens zouden uitgebreid moeten worden met ‘vertrokken met di-

ploma’; dan pas wordt duidelijk hoe compleet koppelbaar de uitstroomgegevens 
zijn; 

- De manier waarop nu gegevens uit Volg+ zijn verkregen is nogal ingewikkeld; 
gekeken zou moeten worden of er geen eenvoudiger manier is om volledige ge-
gevens over studievoortgang en -resultaten te verkrijgen4. 

 
Aan de gegevens van de studenten uit deze studievoortgangsbestanden zijn vervol-
gens de beschikbare achtergrondgegevens gekoppeld, evenals een indicatie of ze wel 
of niet hebben deelgenomen aan opleiden in de school (één of meerdere keren). Deze 
koppeling levert geen 100% match op. Van de 432 Oplis-studenten konden er 410 te-
ruggevonden worden in de studievoortgangsbestanden5. Verder worden 77 van de 
1280 studenten uit de studievoortgangsbestanden niet teruggevonden in het bestand 
met de achtergrondgegevens. 
 
Vervolgens hebben we de Oplis-studenten op enkele achtergrondkenmerken vergele-
ken met de overige studenten (zie tabel 3): 
- geslacht 
- vooropleiding: Havo, Mbo, Vwo, propedeuse HO, HO, overig (21+, buitenlands 

diploma, overig en onbekend) 
- etniciteit: op basis van geboorteland ouders, als tenminste 1 niet in Nederland is 

geboren; bij verschillende buitenlandse geboortelanden is gekozen voor de moe-

 
4  Volgens de verstuurder van de bestanden heeft dit te maken met de structuur van de da-

tabase van Volg+; volgend jaar zal worden overgegaan op Peoplesoft, waarna het ver-
moedelijk gemakkelijker wordt om dit soort gegevens aan te leveren en te combineren.  

5  Waarom de andere 22 daar niet in voorkomen is vooralsnog onduidelijk. Indien gewenst 
kan een keer naar de studentnummers van deze onkoppelbare studenten gekeken wor-
den. 
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der; als beide onbekend zijn is naar geboorteland van de student zelf gekeken. 
Nader ingedeeld naar: Nederlands; Marokkaans; Turks; Surinaams; Antil-
len/Aruba; overig (zonder verder onderscheid westers-nietwesters) 

 
Tabel 3 Achtergrondkenmerken van geen of wel Oplis studenten (kolom-%) 
 geen Oplis wel Oplis totaal 
Man 18.2% 17.0% 17.8% 
Vrouw 81.8% 83.0% 82.2% 
    
vooropleiding    
HAVO 39.9% 47.3% 42.3% 
MBO 28.2% 21.3% 26.0% 
VWO 7.0% 7.8% 7.3% 
prop HO 2.6% 1.8% 2.3% 
HO 17.0% 14.4% 16.2% 
overig 5.4% 7.3% 6.0% 
    
etniciteit    
1 Nederlands 55.1% 61.8% 57.3% 
2 Marokkaans 10.0% 6.6% 8.9% 
3 Turks 4.3% 3.8% 4.1% 
4 Surinaams 4.9% 4.3% 4.7% 
5 Antilliaans/Arubaans 1.6% 0.5% 1.2% 
6 overig 8.1% 10.4% 8.8% 
9 onbekend 16.0% 12.7% 14.9% 
    
aantallen 818 395 1213 

 
De verschillen tussen beide groepen zijn niet groot (en alleen bij de vooropleiding sta-
tistisch significant; p < .02). Oplis-studenten zijn wat vaker Havisten en minder vaak 
MBO-ers. Ook hebben ze minder vaak eerder al hoger onderwijs (propedeuse of 
meer) gevolgd. 
Bij etniciteit zien we als tendens dat Oplis-studenten wat vaker een autochtone ach-
tergrond hebben en wat minder vaak een allochtone (of onbekende) achtergrond. 
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Tot slot zijn we in de verkennende analyses nagegaan of er verschil in studieloopbaan 
bestaat tussen wel- en niet-Oplis studenten (zie tabel 4). 
 
Tabel 4 Studieloopbanen van geen of wel Oplis-studenten6

 
 

geen Oplis wel Oplis totaal 

Gemiddeld aantal studiepunten    
2005/2006 40.4 50.8 43.5 
2006/2007 39.1 45.1 41.3 
Percentage uitvallers    
met BAS 17.4% 8.0% 14.4% 
vertrokken zonder diploma 28.0% 15.1% 23.9% 

 
Oplis-studenten hebben betere studieloopbanen: ze behalen gemiddeld meer studie-
punten, krijgen minder vaak een BAS en vertrekken minder vaak zonder diploma. Al-
le verschillen zijn statistisch significant (p < .01).  
 
2.3.2 Instrumenten 
Zoals uit de punten 4 en 5 in paragraaf 2.3 blijkt, zal er in elk geval een instrument 
ontwikkeld moeten worden om competenties te meten. Dit instrument moet geschikt 
zijn voor zelfbeoordeling (onder meer door recent afgestudeerden) en voor beoorde-
ling door anderen. De vragenlijst voor afgestudeerden van de HvA bevat al een on-
derdeel over competenties, maar in dit instrument wordt alleen per competentie 
aangegeven in hoeverre dit ontwikkeld is binnen de opleiding. Een uitgebreidere me-
ting is voor het vaststellen van effecten van Oplis noodzakelijk.  
 
Instrument competenties 
Voor de competenties zijn de verwachte effecten van Oplis: 

                                                 
6   De gegevens over het aantal studiepunten in 2007/2008 zijn nog niet compleet; gemid-

deld zijn er 15 studiepunten behaald, zonder significant verschil tussen geen of wel Op-
lis. 
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a. Interpersoonlijk competent (in de groep een prettig leef- en werkklimaat) 
licht positief effect verwacht door grotere betrokkenheid bij opleidingsschool 

b. Pedagogisch competent (bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen) 
licht positief effect verwacht door grotere betrokkenheid bij opleidingsschool 

c. Vakinhoudelijk & didactisch competent 
geen effect verwacht op vakinhoudelijke competentie, wel grotere vakdidacti-
sche competentie verwacht voor zover het aansluit bij de onderwijskundige 
vormgeving van de school 

d. Organisatorisch competent 
positief effect verwacht doordat studenten binnen de groep meer leerervaring 
kunnen opdoen, omdat ze een grotere verantwoordelijkheid krijgen. 

e. Competent in het samenwerken met collega’s (afstemmen werk op collega’s, 
functioneren schoolorganisatie)  
positief effect verwacht doordat studenten binnen de school meer leererva-
ringen kunnen op doen binnen het werkplekleren en de leerpraktijken en zij 
hier in de coaching gerichter op begeleid worden. 

f. Competent in het samenwerken met de omgeving (contacten met ouders, in-
stellingen buiten de school) 
er zou een licht positief effect kunnen optreden omdat studenten meer leerer-
varingen kunnen opdoen. 

g. Competent in reflectie en ontwikkeling (reflectie ten behoeve van ontwikke-
len en professionalisering) 
positief effect verwacht doordat de relatie tussen coachen en werkplekleren 
sterker is en omdat de stagebegeleiding beter is afgestemd op de stageplek. 

 
Voor het meten van competenties van studenten en beginnende leerkrachten is een in-
strument ontwikkeld. Hiervoor zijn de volgende drie bronnen gebruikt: 
(1) Basis is de indeling van de SBL bekwaamheidseisen in zeven competentiegebie-
den. Per competentiegebied zijn uit de omschrijvingen van de SBL aspecten geselec-
teerd die zich lenen voor meting. Dat is hier ingevuld als: geschikt voor beoordeling 
van vaardigheid (kunnen) of gedrag (doen)7. Deze aspecten zijn zodanig 
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ge(her)formuleerd dat ze voorgelegd kunnen worden als kort en begrijpelijk item.  
(2) Per competentiegebied is nagegaan of aanvullingen nodig zijn vanuit de Compe-
tentie- en scoringslijst die in de Pabo van de EhvA wordt gebruikt voor assessments 
en beoordelingen. Relevante aanvullingen uit deze bron zijn in het instrument (zie bij-
lage 2) aangeduid met #. 
(3) Voor de competentiegebieden a t/m d is tevens nagegaan of aanvullingen no-
dig/wenselijk zijn vanuit onderzoek naar competenties van leerkrachten (Derriks, Le-
doux, Overmaat & Van Eck, 2002). Relevante aanvullingen uit deze bron zijn in het 
instrument (zie bijlage 2) aangeduid met *. 
 
Selectiecriterium 1 bij alle drie de bronnen is het basiskarakter van de genoemde 
(deel)vaardigheid. Het moet gaan om zaken die studenten in verschillende stadia van 
de opleiding leren verwerven en die bij startende leerkrachten aanwezig geacht mo-
gen worden. Vaardigheden/competenties die pas bij ervaren leerkrachten kunnen 
worden verwacht blijven dus buiten beschouwing. 
Selectiecriterium 2 is het aantal: het beroep stelt heel veel eisen, maar die kunnen niet 
allemaal worden opgenomen in een meetinstrument dat eenvoudig bruikbaar en niet 
al te tijdrovend moet zijn. Het maximale aantal items stellen we voorlopig op 100, 
minder is wenselijk.  
 
Als antwoordformat stellen we voor een vijfpuntsschaal die loopt van ‘doet/kan dit 
heel slecht’ tot ‘doet/kan dit heel goed’. Dit leent zich beter voor het onderzoeksdoel 
(vaststellen van verschillen) dan beoordelingen in termen van voldoende/onvoldoende 
of beheerst/nog niet beheerst.  
Nader te bespreken is, of er differentiatie nodig is naar leerjaar (doet/kan dit goed 
voor een eerstejaars, tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, startende leerkracht). 
 
Het instrument kan gebruikt worden voor zelfoordelen (studenten evalueren zichzelf) 
of oordelen van anderen (Pabo-docenten, opleider in de school, stagedocent/mentor, 
medestudenten, collega’s/directie in de startschool na afstuderen). Het instrument is 
geschikt voor afname bij zowel Oplis- als reguliere studenten/afgestudeerden.  
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Om het effect van Oplis vast te kunnen stellen, moet bij afgestudeerden ook het oor-
deel over het genoten onderwijs worden gemeten, naast het oordeel over verworven 
competenties. Hierboven (2.3.1) is al aangegeven dat voor oordelen van studenten de-
len van het instrumentarium van de HvA gebruikt kan worden, onder meer de vragen-
lijsten over werkplekleren en coaching. Te overwegen is verder de afgestudeerden 
delen uit de Studenten Tevredenheidsmonitor voor te leggen, met name de vragen uit 
deel III over het onderwijsprogramma, toetsing, de docenten, stage/werkplek en bege-
leiding.  
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3 De opleiding 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Zoals we in 1.2 al aangaven wordt er op opleidingsniveau effect van Oplis verwacht 
op de volgende gebieden: 
Kwaliteitsverbetering van de opleiding; 
Realiseren van een duurzame relatie met het werkveld; 
Actuele inbedding van de opleiding in de onderwijspraktijk; 
Opleiden in de School vergroot en verbetert de mogelijkheid tot inhoudelijke 
profilering door studenten door een eenduidige onderwijskundige richting (bv. OGO, 
Montessori, Dalton);  
Opleiden in de School vergroot de mogelijkheden voor studenten te kiezen voor een 
onderwijskundige opleidingsmethode die het beste past bij de eigen leerstijl (bijv. 
meer sturend of meer zelfontdekkend voor studenten). 
Hieronder gaan we in op de opzet van het deelonderzoek 'opleiding' en op de 
resultaten in termen van een verslag en een instrument. 
 
 
3.2 Opzet van het deelonderzoek 'opleiding' 
 
Om te onderzoeken of Opleiden in de School leidt tot de veronderstelde effecten voor 
de Pabo’s is voorgesteld eerst een nadere inventarisatie te maken van de doelen die 
Pabo’s zich hebben gesteld en de ervaringen met Oplis. De hierboven genoemde 
verwachte effecten, worden door de EHvA ook als doelen gezien.  
Om meer duidelijkheid te krijgen over de ervaringen met Oplis in relatie tot de 
geformuleerde effecten en de voorwaarden, is er een groepsgesprek (een 
panelgesprek) gehouden met vertegenwoordigers van de EHvA door uitvoerders van 
het vooronderzoek Opleiden in de School, te weten Uulkje de Jong en Guuske 
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Ledoux. Het gesprek diende als input voor een korte vragenlijst over realisatie van de 
verwachte effecten van Oplis en de voorwaarden daarvoor. 
Aanvullend is aan de projectmanager van Oplis binnen de EHvA gevraagd naar 
indicatoren voor het vaststellen van het behaald zijn van deze doelen en 
concretisering daarvan. Ook deze indicatoren zijn als input gebruikt voor de korte 
vragenlijst.  
 
 
3.3 Resultaat van het panelgesprek  
 
Hieronder wordt het verslag van het panelgesprek gepresenteerd. Deelnemers aan het 
panelgesprek dat gehouden is op de EHvA op 25 juni 2007 waren, behalve de 
uitvoerders van het onderzoek - Uulkje de Jong en Guuske Ledoux - de volgende 
functionarissen: 
- de programmaleider profilering en docent pedagogiek, onderwijskunde en ontwik-

kelingspsychologie; 
- de programmaleider werkplekleren en docent wiskunde; 
- de programmaleider taal, docent Nederlands en stagedocent voor reguliere stages. 
 
Het verslag betreft een viertal gesprekspunten: 

1. de invloed van Oplis op de opleiding als geheel; 
2. Oplis als concept; 
3. beleid, verantwoordelijkheden en overleg rond Oplis;  
4. wat de Pabo extra kan bieden aan Oplis-scholen. 

 
De invloed van Oplis op de opleiding als geheel 
Het gesprek over dit gesprekspunt is hieronder samengevat in pluspunten en 
minpunten/risico's. 
 
Pluspunten van Oplis op de opleiding zijn volgens de deelnemers: 
Studenten die in Oplis-trajecten zitten tonen zich meer betrokken bij de vaklessen op 
de Pabo: stellen meer vragen, vragen gerichter door, zijn meer aanwezig. Dit kan 
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komen door Oplis, maar ook doordat Oplis-studenten mogelijk meer gemotiveerde 
studenten zijn. 
Oplis zorgt voor meer gegarandeerde stageplekken, dus voor meer structuur en 
stevigheid in het stage-aanbod, meer vaste relaties met de scholen. 
Op sommige plekken, maar niet overal, verbetert de samenwerking tussen scholen en 
opleiding. 
Een roostertechnisch pluspunt is dat er voor Oplis gezorgd moet worden voor 
concentratie van vaklessen op bepaalde dagen, om ruimte te maken voor meer uren 
op de school. Dat is ook handig voor de overige scholen.  
Een begeleidingspluspunt is dat er voor Oplis kleinere groepen gemaakt worden voor 
de stagebegeleiding. Dit leidt tot betere/intensievere begeleiding: een leerpunt voor de 
opleiding als geheel.  
Studenten in Oplis-scholen hebben meer vrijheid in de keuze van leertaken. Hiermee 
wordt nu ook geëxperimenteerd in gewone stagescholen. Dit gebeurt vrijwillig door 
de scholen, vanwege de enthousiaste verhalen over vrijheid in de keuze van leertaken.  
Stageopdrachten die door vakdocenten worden geformuleerd worden flexibeler: er 
wordt meer rekening gehouden met mogelijkheden en wensen van student en 
stageschool. Dat was al een trend, maar Oplis versterkt dat. Er wordt ook meer over 
gesproken.  
In Oplis wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken, zoals video-interactie als 
model voor coaching (nieuwe manier van feedback geven). Dat wordt nu verder 
verspreid binnen de Pabo. 
 
Minpunten en/of risico's zijn voor de opleiding zijn volgens de deelnemers: 
Er is nog geen beleid op het werven van Oplis-scholen. Als Pabo zou men moeten 
formuleren welke scholen men graag aan studenten zou willen aanbieden als Oplis-
school, bijvoorbeeld scholen die zich profileren op taalbeleid. Dan kan er meer 
congruentie komen tussen wat de opleiding wil realiseren en wat Oplis kan bieden. 
De werving is nog te veel gericht op verhoging van het aantal Oplis-scholen. Dit leidt 
tot inhoudelijk verschillende convenanten met schoolbesturen en daarmee tot minder 
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eenheid in het opleidingsprogramma en minder ruimte voor de opleiding om eigen 
eisen te stellen.  
Oplis zorgt voor grotere diversiteit in werkplekleren doordat de scholen meer gaan 
bepalen wat studenten doen. Dat leidt tot ongelijke taken voor en ongelijke eisen aan 
studenten. Het wordt moeilijker om voor iedereen geldende kwalificaties te 
garanderen. Bovendien is de ene Oplis-school de andere niet: in de convenanten met 
de schoolbesturen worden allerlei verschillende modaliteiten toegestaan. Dit leidt in 
de praktijk tot verschillen in invulling en dat veroorzaakt onduidelijkheid en onrust 
bij studenten. 
Als er een vast en omvangrijk panel van Oplis-scholen is, kan dat ten nadele zijn van 
niet-Oplis scholen, zij kunnen dan geen/niet genoeg stagiaires meer toegewezen 
krijgen. Die situatie doet zich al voor bij de Montessorischolen; daar zuigt 
‘Montessori-Oplis’studenten weg bij de overige Montessorischolen. 
 
Oplis als concept 
Oplis is als concept nog niet erg duidelijk uitgewerkt volgens de deelnemers. OCW 
heeft drie Oplis-modellen omschreven, maar nergens staat aan welke eisen een Oplis-
school eigenlijk zou moeten voldoen. Andere Pabo’s werken met heel andere 
modellen/invullingen dan EHvA. 
Oplis als concept kent volgens de deelnemers een aantal pluspunten, mits aan een 
aantal randvoorwaarden is/wordt voldaan. Pluspunten zijn:  
- De Pabo wordt gevoed door de school en andersom. Nu vindt 'elkaar voeden' nog 
maar beperkt plaats, want het wederzijds vertrouwen moet nog groeien. Daar moet in 
geïnvesteerd worden. Op de OGO-scholen vervult de Kenniskring daar een rol in.  
- De flexibiliteit en oplossingsgerichtheid van alle partners neemt toe. Er wordt dan 
veel beter samengewerkt en dat is winst voor de student. 
Voorwaarden hiervoor zijn dat Oplis plaatsvindt in een goede basisschool en er goede 
begeleidende docenten zijn vanuit de EHvA en dat er een goede structuur is gevonden 
voor samen opleiden (zoals bijvoorbeeld bij de OGO-scholen). Een goede 
samenwerking is dus zowel voorwaarde als mogelijk effect (zie hierboven). 
Maar er worden ook risico's en minpunten genoemd. Een risico van Oplis is dat 
studenten een te smalle opleiding krijgen, bijvoorbeeld een smallere vakbasis, doordat 
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een groter deel van de opleiding verschuift naar de school. Als Oplis tevens 
impliceert scholing in een bepaald onderwijsconcept (zoals nu bij OGO), kan het een 
brede vorming in de weg staan. Je wilt studenten opleiden die startbekwaam zijn voor 
allerlei soorten scholen, dit betekent dat je in de opleiding met diverse scholen in 
aanraking moet komen (divers naar aanpak en naar leerlingenpubliek) en niet te veel 
moet specialiseren in één richting. Hier tegenover staat het argument dat het gewenst 
is aan te sluiten bij verschillen in interesse bij studenten. Dat verhoogt de motivatie en 
daarmee de inzet voor de opleiding. Een dilemma is dus dat je keuzes wilt bieden aan 
studenten, maar ook kwaliteit wilt garanderen in de zin van bepaalde kennis en 
ervaringen die je wilt meegeven aan alle studenten. Bijvoorbeeld: alle studenten 
moeten worden voorbereid op werken in achterstandsscholen. 
Oplis betekent dat de opleiding verantwoordelijkheden verlegt naar de school. Maar 
als opleiding blijf je verantwoordelijk voor het eindniveau van studenten. Niet alle 
scholen hebben genoeg kwaliteit om die verantwoordelijkheden aan te kunnen of 
waard te zijn; dat is een punt van zorg. Bij Oplis komen er ook geen Pabo-docenten 
meer in de klas gaan kijken. Je verliest dan het gevoel voor de dagelijkse begeleiding 
en een deel van je ‘domein’ als Pabo-docent. Video-interactie wordt daarvoor wel als 
een oplossing gezien. 
Tenslotte komt nog als risico naar voren dat Oplis alleen kan 'draaien' met extra geld, 
omgezet in tijd. Als tijd straks een succesfactor blijkt te zijn, is er een probleem, want 
dan is Oplis alleen uitvoerbaar met structureel extra geld.  
 
Over beleid, verantwoordelijkheden en overleg 
Er is volgens de deelnemers nog geen beleidsdocument over Oplis binnen de Pabo. 
De vernieuwing loopt nogal topdown: docenten worden geïnformeerd maar besluiten 
niet echt mee. Er is tot nu toe geen invloed mogelijk vanuit docenten op het aantal en 
soort scholen dat Oplis school wordt/wil worden. 
Voorlopig gaat het ook om tijdelijk geld, dat maakt structureel beleid ook niet goed 
mogelijk.  
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Wat de Pabo kan bieden aan de Oplis-scholen 
Volgens de deelnemers kan de Pabo, buiten het ‘leveren’ van stagiaires een 
scholingsaanbod voor de Oplis-scholen bieden.  
Er is een scholingsaanbod gericht op: 
* leren begeleiden van studenten; 
* leren (mee)uitvoeren van assessments; 
* leren werken met het competentiemodel. 
Het scholingsaanbod bestaat uit trainingen voor mentoren, opleiders in de school en 
assessoren. Tot nu toe is het scholingsaanbod voor mentoren op Oplis scholen alleen 
nog gericht op het begeleiden van studenten en dus op kwaliteitsverbetering van de 
opleiding binnen de opleidingsschool. Een eventueel aanbod vanuit de Pabo in de 
richting van adviezen voor de scholen, of professionalisering van zittende 
leerkrachten, is er (nog) niet. Voor dat werk is de Pabo organisatorisch ook niet goed 
toegerust. Wel wordt er een effect verwacht van dit scholingsaanbod binnen Oplis op 
de toerusting van het zittende personeel (zie 1.2). 
 
 
3.4  Instrument opleiding 
 
De vragenlijst voor bij Oplis betrokkenen binnen de EHvA moet informatie geven 
over de effecten van Oplis. Uitgaande van de verwachte effecten (zie 3.1) zien we dat 
er in het panelgesprek met name is ingegaan op 1. Kwaliteitsverbetering van de 
opleiding, op 2. Realiseren van een (duurzame) relatie met het werkveld en op 3. 
Actuele inbedding van de opleiding in de onderwijspraktijk. In iets mindere mate is 4. 
Opleiden in de School vergroot en verbetert de mogelijkheid tot inhoudelijke 
profilering door studenten aan de orde gekomen. Het vijfde verwachte effect is 
misschien meer een constatering: door Oplis te bieden als keuzemogelijkheid kunnen 
studenten kiezen tussen een traditionele stage (meer sturend) en een meer 
zelfontdekkende stage (Oplis). De vraag is wel of Oplis in de praktijk inderdaad meer 
mogelijkheden biedt voor zelfontdekkend leren, maar dat is een vraag die aan 
studenten gesteld moet worden.  
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We gaan hieronder in op in het panelgesprek naar voren gebrachte punten op vier 
gebieden waarop effecten worden verwacht. Daar het in de praktijk lastig blijkt een 
strikt onderscheid te maken tussen 'relatie opleiding-werkveld' en 'inbedding 
opleiding in de onderwijspraktijk' worden deze gebieden hier samen genomen. 
 
Ad. 1. In het panelgesprek zijn de volgende aspecten van kwaliteitsverbetering van de 
opleiding in positieve, negatieve of neutrale zin aan de orde gekomen:  
- grotere betrokkenheid van studenten bij vaklessen op de Pabo (+1); 
- nieuwe technieken voor coaching (video-interactie) (+); 
- grotere diversiteit in werkplekleren = ongelijke eisen aan studenten = voor iedereen  

geldende kwalificaties lastig te realiseren (-); 
- een te smalle opleiding (-); 
- Pabo-docenten komen niet meer in de klas = minder begeleiding vanuit de Pabo (-); 
- scholen hebben niet allemaal genoeg kwaliteit om de extra verantwoordelijkheden 

voor de opleiding aan te kunnen (-); 
- scholing vanuit de Pabo voor opleidingsscholen (+). 
Werkplekleren, coaching metawerk en een deel van de profilering (zie hieronder) 
vinden in Oplis binnen de opleidingsscholen plaats. De vragenlijst moet dus in elk 
geval deze aspecten bevragen. Van de hierboven genoemde effecten zijn de eerste 
drie dubieus (oorzaak-gevolg twijfelachtig) of onbedoeld. Wel van belang voor de 
kwaliteit van de opleiding zijn de genoemde risico's. Van belang voor de kwaliteit 
van de opleiding is verder de speciale scholing die in het kader van Oplis aan de 
scholen wordt aangeboden. 
 
Ad. 2 en 3. In het panelgesprek zijn de volgende aspecten van het realiseren van een 
duurzame relatie met het werkveld of actuele inbedding van de opleiding in de 
onderwijspraktijk in positieve, negatieve of neutrale zin aan de orde gekomen 
- meer vaste relaties met de scholen (+); 
- meer gegarandeerde stageplekken, dus meer structuur in het stageaanbod (+); 

 
1  Dit kan ook een omgekeerd effect zijn: meer betrokken studenten kiezen eerder voor  

Oplis. 
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- een betere en flexibelere samenwerking tussen scholen en opleiding (+); 
- er wordt meer rekening gehouden met mogelijkheden en wensen van de stageschool 

(+); 
- meer congruentie in specifiek 'thema'/aanbod tussen opleiding en stage (+); 
- meer 'elkaar voeden' tussen school en opleiding (+). 
De vragenlijst moet vragen bevatten over verschillende aspecten van de 
samenwerking rond de opleiding (afstemming, samenhang) en naar stageplekken. 
 
Ad 4. In het panelgesprek zijn de volgende aspecten van het vergroten en verbeteren 
van de mogelijkheid tot inhoudelijke profilering door studenten in positieve, 
negatieve of neutrale zin aan de orde gekomen: 
- meer rekening houden bij stage-opdrachten met de wensen van de student (+); 
- meer vrijheid in de keuze van leertaken (+); 
- aansluiten bij interesse studenten = meer motivatie en inzet (+); 
- meer specialisatie = minder brede vorming (-). 
Inhoudelijke profilering kent zowel positieve (motivatie, inzet) als negatieve (minder 
brede vorming) kanten. Beide kanten moeten in de vragenlijst bevraagd worden. 
 
Aanvullend is aan de projectleider gevraagd naar indicatoren voor het vaststellen van 
het behaald zijn van deze doelen en concretisering daarvan. Concretisering van de 
doelen zijn volgens opgave de module-evaluaties STM, MTM, WTM, ATM, 
voldoende stageplaatsen, bereidheid van scholen om samen te werken (aantal 
betrokken basisscholen en stageplaatsen), meer opgeleide mentoren, opleiders in de 
school en assessoren, realiseren van opleidingsscholen op het gebied van andere 
onderwijsconcepten.  
Op basis van bovenstaande informatie en overwegingen is een vragenlijst gemaakt 
voor betrokkenen bij Oplis binnen de EHvA (zie bijlage 3). 
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4 De scholen 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Op schoolniveau wordt een positief effect van Oplis verwacht op onderstaande gebie-
den:  

• Voorzien in behoefte aan onderwijspersoneel (kweekvijver met nieuw ta-
lent);  

• Voorzien in de behoefte aan nieuw personeel dat is opgeleid volgens het on-
derwijsconcept van de school en is voorbereid op specifieke eigenschappen 
van de schoolpopulatie; 

• Scholen een grotere rol laten spelen in de opleiding van leerkrachten. Het 
verwachte effect zal zijn dat zij zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor 
de studenten  

• Binnenhalen van opleidingsexpertise die ook kan worden ingezet voor zit-
tend personeel: binnen de opleidingscholen worden mentoren, opleiders in de 
school en assessoren getraind. Het verwachte effect hiervan is een betere toe-
rusting van het zittende personeel doordat mentoren, opleiders in de school 
en assessoren ook andere taken uitvoeren in de school; 

• Groter profijt van stagiaires krijgen: doordat ze meer uren aanwezig zijn, 
kunnen ze meer opdrachten uitvoeren voor de school.  

 
Voor het vaststellen van effecten op schoolniveau moet een nieuw instrument worden 
ontwikkeld. Als voorstudie is ervoor gekozen om te starten bij de dieptepilot 'de OGO 
opleidingsschool', gestart in juli 2006. Partners in dit project - 'de OGO opleidings-
school' - zijn het ASKO schoolbestuur, dat drie van haar scholen in het project laat 
participeren, en de Pabo van de Educatieve Hogeschool van Amsterdam (EHvA). De 
drie participerende scholen werken aan ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), een 
specifiek pedagogisch-/onderwijskundig concept dat eigen eisen stelt aan de vaardig-
heden van leerkrachten en daarmee aan de opleiding van toekomstige leerkrachten. 
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Het doel van de dieptepilot is tweeledig. Enerzijds gaat het er om het concept 'oplei-
den in de school' uit te werken en daar ervaring mee op te doen. Anderzijds wil men 
in het project het concept OGO verder gestalte geven op de scholen en een OGO-
opleidingsmodel uitwerken (zie verder 1.1).  
 
 
4.2 Opzet van het deelonderzoek 'basisscholen' 
 
Om te kunnen onderzoeken of de waardering van de opleiding binnen de opleidings-
scholen en de basisscholen die stageplaatsen bieden verandert, moet er op meerdere 
momenten gevraagd worden naar de bevindingen van de scholen. Hiervoor moet een 
instrument worden ontwikkeld, waarin de volgende onderwerpen centraal moeten 
staan: 
Beschikbaarheid van studenten: hebben Oplis scholen meer aan hun stagiaires? Zijn 
ze er meer uren, kunnen ze meer opleveren voor de school (taken doen die voor de 
school nuttig zijn)? Op welke gebieden?  
Binding: Oplis studenten krijgen een band met de opleidingsschool, kennen de cul-
tuur. Wordt het daardoor voor de school makkelijker ze te behouden als nieuwe leer-
krachten? 
Kwaliteit van de zittende leerkrachten: Oplis veronderstelt dat leerkrachten die stu-
denten begeleiden op school kunnen fungeren als coach, niet alleen als rolmodel of 
instructeur. Dit stelt specifieke eisen. Leidt Oplis tot het ontwikkelen van de daarvoor 
benodigde vaardigheden en maken die vaardigheden je ook tot een betere leerkracht? 
Leidt het begeleiden van studenten tot meer bewustzijn van de eigen manier van les-
geven, reflectie daarop en stimuleert dit tot verbetering/vernieuwing/vervolmaking 
eigen lespraktijk? 
Schoolontwikkeling: is een school die zichzelf ontwikkelt en een lerend klimaat heeft 
een voorwaarde om geschikt te zijn als Oplis? En draagt het zijn van een Oplis-school 
bij aan schoolontwikkeling, respectievelijk ontwikkeling tot ‘lerende school’? 
Belasting: Oplis kost de school veel tijd, voelen zittende leerkrachten zich daardoor 
zwaarder belast?  
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Als voorstudie is ervoor gekozen om te starten bij de dieptepilot 'de OGO opleidings-
school' en om dus eerst op een deel van de Oplis-scholen van de EHvA, drie OGO-
scholen, gesprekken te voeren met betrokkenen over hun ervaringen en verwachtin-
gen ten aanzien van de bovengenoemde punten. Behalve met studenten zelf (vijf 
tweedejaars en één derdejaars), die op deze OGO-scholen stage liepen, zijn er ge-
sprekken gevoerd met groepsleerkrachten die studenten begeleiden (mentoren) van al-
le drie de OGO-scholen, opleiders (of opleidingscoördinator) in de school van alle 
drie de OGO-scholen en directeuren van twee van de drie OGO-scholen. De gesprek-
ken betroffen de ervaringen met en verwachtingen rond Oplis in het eerste uitvoe-
ringsjaar van de dieptepilot. 
Van deze gesprekken is een aparte rapportage gemaakt voor de OGO-scholen, zodat 
deze een goed overzicht krijgen van de opvattingen binnen de scholen en van studen-
ten. Deze rapportage is al aan de scholen verstuurd en is in dit eindrapport in enigs-
zins aangepaste vorm opgenomen onder 4.3. Informatie uit de gesprekken vormde 
vervolgens de input voor het ontwikkelen van een vragenlijst voor alle Oplis scholen. 
 
 
4.3 Voorstudie OGO-basisscholen 
 
4.3.1 Kenmerken van Oplis in de praktijk 
Algemene kenmerken 
Het schooljaar 2006-2007 was het tweede jaar van Oplis voor twee OGO-scholen - de 
Achthoek en De Mijlpaal - en het eerste jaar van de dieptepilot. De derde OGO-
school - Basisschool Willibrord - is per september 2006 ingestapt in het project en per 
september 2007 is Basisschool St. Lidwina ook OGO opleidingsschool geworden. 
Deze school is echter niet betrokken geweest bij het deelonderzoek basisscholen. 
Op de Willibrord is ten aanzien van de rol van de opleider een atypische situatie ont-
staan. De beoogd opleider (die al als zodanig aan de slag was gegaan) voldeed niet 
aan de eisen die de EHvA aan opleiders in de school stelt. De EHvA verwacht van 
opleiders in de school voor het begeleiden van het werkplekleren een onderwijsbe-
voegdheid en relevante onderwijservaring. Conform het ‘EHvA model opleiden in de 
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school’ (Sengers, 2007) worden opleiders in de school aangesteld op basis van het 
taakprofiel voor opleiders in de school na instemming van zowel het schoolbestuur 
als de EHvA. De beoogd opleider is nu coördinator binnen de Willibrordschool, ze 
begeleidt de mentoren en doet onderzoek binnen het EHvA lectoraat leren en innove-
ren. Een leerkracht/bouwcoördinator van de school is nu opleider geworden. Het be-
oogde interview met de opleider op de Willibrordschool heeft plaatsgevonden met de 
coördinator. 
 
De geïnterviewde studenten hebben allemaal eerder ook een traditionele stage gedaan 
en kunnen dus vergelijken. Voor Oplis (2006-2007) heeft niet iedereen van de geïn-
terviewde tweedejaars studenten overigens heel bewust gekozen. Sommige studenten 
hebben wel bewust voor OGO gekozen, anderen zijn er in gerold, soms via een stu-
dievriendin. De derdejaars wilde een stage op een vernieuwingsschool. Dat het OGO 
en dus Oplis werd, was toeval.  
Het was in eerste instantie helemaal niet zo duidelijk wat Oplis was, behalve dat je als 
student heel veel begeleiding kreeg. Sommige studenten werden benaderd door de op-
leiding om Oplis te doen. Toeval en de wens meer begeleiding te krijgen waren de be-
langrijkste factoren voor deelname aan Oplis. Volgens de studenten is er nu een heel 
programma voor Oplis en is dus nu wel duidelijker wat Oplis is. De geïnterviewde 
studenten kennen Oplis alleen in combinatie met OGO. Dat blijkt soms moeilijk te 
scheiden. 
 
De Oplis-studenten zitten bij elkaar in een groep op de Pabo. Ze zitten met ingang 
van studiejaar 2006/2007 in groepen met studenten van andere opleidingsscholen. De 
tweede en derdejaars studenten van de voltijdopleiding krijgen 'metawerk' (coachen) 
en 'profilering' (leerpraktijk) van een Instituutsopleider die verbonden is aan de OGO 
opleidingsschool. Ze hebben dus veel contacten met medestudenten Oplis en zien dat 
als een voordeel: 'Je kunt er met elkaar over praten, meer uitwisselen'.  
 
In deze paragraaf gaan we verder in op de bevindingen met betrekking tot een aantal 
kenmerken van Oplis in de praktijk.  
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Beschikbaarheid van studenten en belasting voor de school 
Op De Achthoek en De Mijlpaal deden in het schooljaar 2006-2007 voltijdstudenten 
de Oplis-stage. De Willibrordschool heeft bewust voor verkorte deeltijdstudenten ge-
kozen in het project. De school groeit enorm en dat vergt veel van de organisatie, vol-
gens de directie. De directie wil de leerkrachten niet te veel belasten met 
voltijdstudenten, die relatief jong en onervaren zijn. Deeltijdstudenten staan wat ste-
viger in hun schoenen, volgens de directie; je kunt ze wat makkelijker alleen voor een 
klas zetten. Er was overigens tijdelijk één voltijdstudent op deze school. 
 
Het perspectief van de scholen 
Twee scholen meldden dat de studenten het eerste jaar twee dagen per week op 
school stage liepen, maar dat dat nu (soms) anderhalve dag is. De Pabo lijkt dit terug 
te willen brengen naar één dag (per studiejaar 2007-2008)1. Derdejaars voltijds stu-
denten lopen dan nog wel twee dagen stage. 
Oplis lijkt niet zozeer met zich mee te brengen dat studenten andere taken doen, als 
wel dat studenten meer tijd op school doorbrengen en dus ook aan meer activiteiten 
deel kunnen nemen. Er zijn daardoor wel meer mogelijkheden voor de studenten om 
deel te nemen aan allerlei niet-onderwijskundige activiteiten, zoals uitjes, nascholing, 
vergaderingen, ouderbijeenkomsten, indien dat voor hen mogelijk is. Volgens een op-
leider was er meer sprake van ondersteuning in de klas door de studenten toen deze 
nog twee volle dagen per week op school waren. Nu dat anderhalve dag is, is dat 
minder geworden. Wel zijn de studenten - doordat ze meer competentiegericht wer-
ken en de leervragen meer uit de praktijk komen - beter inzetbaar in de klas.  
Oplis betekent meer begeleiding voor de student. Voor de leerkrachten betekent dat 
ten eerste scholing in het coachen ('investering in de toekomst') en meer gesprekken 

 
1  Bij de start was er volgens de EHvA onduidelijkheid over het aantal dagen dat studen-

ten stage lopen. Bij de scholen was de verwachting gegroeid dat studenten extra stage 
zouden lopen terwijl de EHvA vasthoudt aan de verdeling van tijd over de verschillende 
curriculumonderdelen (één dag per week en halverwege het derde jaar twee dagen per 
week). Wel kan de profilering en de leerpraktijk uitgevoerd worden binnnen de oplei-
dingsschool. Om tegemoet te komen aan de wens van de scholen is er binnen de uren 
voor metawerk en profilering ruimte gezocht voor extra activiteiten op de basisscholen. 
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voeren, onder andere ook met de andere mentoren. 'Er is wel een compensatieregeling 
bedacht, zodat leerkrachten aan dingen toekomen, waar ze anders niet aan toe zouden 
komen. Er is dan een vervanger. Maar dat is pas later geregeld, gedurende de rit'. Een 
leerkracht vindt het moreel wel een grotere belasting: de leerkracht moet zich bij Op-
lis verantwoordelijker voelen. Een andere leerkracht: 'een goede student wordt niet 
gezien als belastend. Er zijn wel nagesprekken en dat kost tijd, maar verder is de stu-
dent ook een spiegel, een hulp in de klas'. 
De studenten nemen de leerkracht ook dingen uit handen. Op één school bijvoorbeeld 
neemt de student de klas over als de mentoren onderling gesprekken voeren.  
 
Het perspectief van de studenten 
Dit jaar hebben de studenten het hele jaar stage gelopen op dezelfde school, in twee 
verschillende klassen, met uitzondering van één student: haar mentor was overspan-
nen geraakt. Op een andere opleidingsschool is voor deze student een nieuwe stage-
plek gevonden. 
Alle studenten, op één na, brachten het afgelopen jaar twee volle dagen2 op de school 
door. Eigenlijk was één dag bedoeld als stagedag en één dag als onderzoeksdag, maar 
in de praktijk zijn dat twee stagedagen geworden. Eén student vond dat te zwaar: zij 
is teruggegaan naar één dag stage. Sommige studenten doen naast stage wel wat aan 
'onderzoek', zoals hierboven bedoeld (een brochure maken bijvoorbeeld).  
De studenten brengen in de OGO opleidingsschool dus meer tijd op de school door 
dan in een traditionele stage (van één dag per week). Dat betekent ook dat ze meer 
lesgeven en soms ook de leerkracht vervangen als deze op cursus is. De studenten 
doen ook wel mee aan cursussen (OGO), vergaderingen (soms wil de school dat juist 
niet), uitstapjes, naschoolse projecten. In hoeverre er extra taken zijn, hangt volgens 
de studenten af van de school en de mentor. De derdejaars had bijvoorbeeld niet het 
idee dat hij andere taken deed; wel betekende Oplis voor hem: meer betrokkenheid 
(bij OGO). 
De extra dag op school betekent voor de mentor volgens de student: meer evalueren 
en feedback geven en goed kijken aan welke competenties is gewerkt, wat beter kan, 

 
2  Dit was volgens twee scholen soms maar anderhalve dag. 
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etc. Dat is meer werk, maar dat doet de mentor samen met de opleider in de school. 
Dat is volgens de studenten prettig voor de mentor en in die zin niet zo belastend. 
Daar komt bij dat (bij sommige mentoren) je als student af en toe de klas kunt over-
nemen. 
Wat wel belastend is voor de leerkrachten, is dat je als student ook je stageopdrachten 
van de Pabo moet uitvoeren: dat stoort de leerkrachten het meest. Zie hiervoor 'relatie 
en afstemming tussen de school en de opleiding'. 
 
Relatie en afstemming tussen de school en de opleiding 
 
Het perspectief van de scholen 
Alle drie de scholen vinden de samenhang en afstemming met de EHvA problema-
tisch: 'De EHvA is in woord participant, maar als het gaat over overleg, inzet van 
mensen, dan gaat dat rommelig'. Er wordt veel met mensen geschoven, soms moeten 
mensen die er goed 'inzitten' weer van het project af, waardoor er wel 'een beetje een 
bom onder het project wordt gelegd'. 
Dat gebrek aan samenhang en afstemming betreft: de werving van Oplis/OGO stu-
denten, het programma voor deze studenten op de Pabo en de afstemming met de 
scholen, de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling m.b.t de beoordeling van studen-
ten. Daarnaast is er nog het probleem van de continuïteit van het project. Hieronder 
gaan we op deze punten verder in: 
 
- de werving: studenten kiezen soms alleen voor extra begeleiding, terwijl de directeur 
van een van de OGO-scholen vindt dat er voor het concept gekozen zou moeten wor-
den; er worden nu ook studenten geworven die niets van OGO weten; 
 
- het programma op de Pabo en de afstemming Pabo-school: OGO speelt in de begin-
jaren van de studie totaal geen rol. Er komt nu wel een OGO-minor, maar studenten 
die Oplis gaan doen, hoeven die minor niet per se te doen. Omgekeerd kan iedereen 
die minor doen, zonder stage te lopen op een OGO-school. De mensen die het curri-
culum voor de OGO-minor maken op de EHvA zitten niet in het project, volgens de 



Opleiden in de School 
 

 42

                                                

geïnterviewden3. Aan de andere kant heeft een opleider wel een stem gehad in de tot-
standkoming van de minor. De scholen willen graag dat de studenten 'OGO'-
voorbereid op school komen en dat de Pabo de theorie aanbiedt en zij praktijkinhou-
delijk daarop verder gaan. Een opleider is samen met mensen van de Pabo rond de ta-
fel gaan zitten om leertaken te maken voor de Oplis-studenten, gericht op OGO. De 
studenten hebben van de OGO-coördinator op school vijf bijeenkomsten gehad en 
daar hebben ze geleerd hoe kinderen op een OGO-school werken. Daar is een folder 
uit voortgekomen voor nieuwe studenten en leerkrachten. Zo wordt er wel inhoudelijk 
afgestemd. Maar de Pabo wil het curriculum en de structuur van de opleiding niet af-
stemmen op Oplis/OGO, aldus geïnterviewden4. Studenten worden ook niet getoetst 
op OGO-competenties. De opdrachten van de Pabo zijn ook nog onvoldoende afge-
stemd op de school: studenten moeten toch nog leertaken doen die niet passen binnen 
het programma van de scholen. Een opleider vindt het ook vervelend dat het pro-
gramma van de Pabo niet afgestemd is op dat op de school: een student was voor ten-
tamenweken ineens drie weken weg, terwijl ze op de school midden in de opbouw 
van een project zitten; 
 
- taak- en verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de beoordeling van studen-
ten: die is volgens een opleider nog niet zo duidelijk voor wat betreft de samenwer-
king tussen EHvA en de school5. De mentor en opleider doen de beoordeling; de 
eindbeoordeling doet de EHvA in samenspraak met een OGO-assessor (opleider van 
één van de scholen). In de praktijk wordt de beoordeling door de mentor soms terzijde 

 
3  Volgens de EHvA is dit niet juist. Een instituutsopleider van de OGO opleidingsschool 

heeft het voortouw hierbij gehad en er is overleg geweest met de opleiders in de school 
en met een coördinator op (werkzaam op één van de OGO-scholen). 

4  Dit is volgens de EHvA niet juist. Het werkplekleren, de leerpraktijken, de minor en de   
coaching wordt afgestemd op de opleidingsschool en het rooster is aangepast. Het vak-
onderwijs is buiten het Opleiden in de School gelaten om de kennisbasis te borgen. 

5  Volgens de EHvA is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in mei 2007 vastge-
steld. Dit was bij de scholen blijkbaar nog niet bekend. 
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gelegd6. In elk geval 'telt deze niet zo mee', waardoor de mentor zich niet serieus ge-
nomen voelt. Ook zijn de formulieren voor de beoordeling door de opleider niet ge-
schikt voor OGO. Hoe de beoordeling op de EHvA precies gaat, is niet zo duidelijk 
voor een opleider. 
 
De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de scholen lijkt wel tamelijk dui-
delijk: de leerkracht richt zich op de dagelijkse gang van zaken (lesvoorbereiding, 
evaluatie, etc) en vult een eindformulier voor de eindbeoordeling in. De opleider doet 
een intensieve begeleiding met video en bewaakt de voortgang, de leerpunten. Er is 
op het eind van het traject ook een gesprek met z'n drieën op de school (opleider, 
leerkracht, student).  
 
Wat betreft de continuïteit van het project: de school krijgt extra formatie voor Oplis 
(voor de opleider), maar deze is tijdelijk, namelijk voor de duur van het project. 
Daarna zou de school alleen wat extra geld per student ontvangen, wat door een van 
de schooldirecteuren als problematisch is aangegeven.7  
 
Er zijn dus nogal wat afstemmingsproblemen, zo signaleren de directeuren ook. Er is 
wel een stuurgroep voor het project en ook een 'stuurgroep plus', waarin ook de oplei-
ders en de directeuren zitten. Hier horen ook de Instituutsopleiders van de EHvA bij, 
maar volgens een directeur zijn zij er niet altijd bij. Voor de afstemming tussen de op-
leiding op de scholen en op de EHvA is een opleidingsteam gepland (te starten in 

 
6  Commentaar EHvA: Alleen bij de verkorte deeltijdopleiding wordt gewerkt met onaf-

hankelijke assesoren. Hier zijn wel assessoren van andere opleidingsscholen bij betrok-
ken. Voor de voltijdopleiding geldt dat de opleider in de school examinator is. Het 
oordeel van de mentor geld als een zwaarwegend advies.  

7  Opmerking EHvA: De EHvA draagt reeds tijdens de periode van de dieptepilot de mid-
delen die normaal besteed worden aan stagebegeleiding over ten behoeve van de oplei-
ders in de school. Dit is vastgesteld op € 500 per student en deze bijdrage is structureel. 
Men zou graag intensiever willen begeleiden en ook structureel meer middelen be-
schikbaar krijgen.  
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maart 2007), met opleiders uit de scholen en van de EHvA. Dit is echter niet doorge-
gaan door personele en financiële problemen, volgens de geïnterviewde.8  
Het is volgens alle betrokkenen zeer lastig samenwerken met de Pabo, die als een 'log 
instituut' wordt ervaren. Een opleider: 'We hebben lang moeten zoeken naar de posi-
tieve dingen binnen het project.' 
Duidelijk is dat de scholen een ander belang hebben dan de opleiding en er dus ook 
'anders in staan'. Deelname aan het project was voor de scholen: OGO op de kaart zet-
ten bij de EHvA, een kweekvijver voor OGO-leerkrachten maken.  
 
Het perspectief van de studenten 
Het eerste jaar Oplis brengt ook volgens de studenten nog wat kinderziektes met zich 
mee, met name een onduidelijke communicatie tussen opleiding en opleiders in de 
school over de invulling van de dagen op school. De opleider in de school ging ervan 
uit dat de studenten twee dagen voor de klas zouden staan. De opleiding dacht aan 
één dag stage en één dag onderzoek (niet-lesgeven) op de school. Dit was een mis-
communicatie tussen opleiding en school. De onderzoeksdag is dus niet uit de verf 
gekomen, behalve het eerder genoemde maken van een brochure voor de school. De 
extra dag op school vervangt niet een dag op de opleiding. De studenten hebben een 
vrije dag minder. In die zin is er dus geen sprake van het verschuiven van een deel 
van de opleiding naar de scholen. 
 
Wat betreft de verdere relatie en afstemming tussen school en opleiding: de mentoren 
hebben volgens de studenten een cursus gevolgd voor Oplis om beter te kunnen bege-
leiden. Er is (deels, zie ook hieronder) samenhang in aanpak tussen school en oplei-
ding, bijvoorbeeld dat je als student bepaalde leertaken mag kiezen en dat er een 
verbinding tussen theorie en praktijk wordt gelegd. Leertaken kiezen kan bij een nor-
male stage niet: dan krijg je leertaken van de Pabo. Echter: de derdejaars zegt dat hij 
nog steeds vier leertaken van de Pabo kreeg, waarvan er twee verplicht 'uit een 
boekje' waren, terwijl hem gezegd was dat je één stage-opdracht kreeg. De stagesug-

 
8  Volgens de EHvA is het opleidingsteam niet tot stand gekomen doordat de functionaris 

van een van de scholen die dit zou coördineren, zich heeft teruggetrokken.  
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gesties van de Pabo komen soms niet uit of passen niet in het programma van de 
school. Soms moet een opdracht in de onderbouw worden uitgevoerd, terwijl je als 
student zelf een stageplek hebt in de bovenbouw. De opdrachten passen ook niet bij 
OGO. En de OGO-competenties horen niet bij de competenties van de opleiding. Dat 
zijn nog kinderziektes in Oplis, volgens de studenten.  
 
4.3.2 Opbrengsten van Oplis voor studenten 
 
Bindingsaspecten 
 
Het perspectief van de scholen  
De studenten worden op de scholen eigenlijk altijd al als lid van het team gezien. Dat 
heeft niet met Oplis te maken. Maar ze worden wel wat meer betrokken bij meer acti-
viteiten, want daar zijn meer mogelijkheden voor gezien het groter aantal uren dat de 
studenten op de school zijn. Dat gold volgens een opleider vooral toen de studenten 
nog twee dagen per week kwamen (nu zijn ze op deze school 1,5 dag per week). 
Het is moeilijk te zeggen of de studenten door Oplis ook meer interesse hebben om op 
de school te werken. Sommige studenten zijn supergemotiveerd, andere minder. Vol-
gens een opleider willen alle LIO-studenten (vierdejaars) graag blijven, maar dat 
heeft meer met OGO dan met Oplis te maken. Oplis is volgens een opleider geen ga-
rantie voor goed leraarschap.  
De scholen zien het project ook vooral als kweekvijver, dus de scholen kiezen voor 
ex-Oplis-studenten vanwege de OGO-competenties die ze verworven hebben. Op één 
school werden er van de acht studenten vijf aangenomen. Ook op een andere school 
wilde een Oplis-student graag blijven en deze is ook aangenomen op de school. Vol-
gens een directeur is die extra dag stage ook een pre in de training van studenten als 
OGO-leerkracht. Een OGO-school vraagt meer van leerkrachten, volgens hem. 
De scholen zouden ook een volgend jaar weer kiezen voor Oplis-studenten. Eén 
school kiest vooral ook voor deeltijdstudenten. 'Die zijn beter geschikt voor OGO. Ze 
hebben meer levenservaring en dat is nodig voor OGO. En ook voor de mondige kin-
deren op school'. 



Opleiden in de School 
 

 46

 
Het perspectief van de studenten 
Aan de studenten is gevraagd of ze zich vanwege Oplis (meer) lid van het team von-
den, of ze een band met de school ervaren, of ze het anderen zouden aanraden en of 
ze denken meer kans te maken op werk op de stageschool. 
Sommige studenten voelden zich lid van het team op de stageschool, andere niet. Dat 
hangt af van de school, je eigen instelling en de stagementor en heeft niet per se met 
Oplis te maken. Als je er twee dagen per week bent, ga je wel vaker met leerkrachten 
om. De studenten kennen wel alle leerkrachten op de locatie en maken een praatje in 
de lerarenkamer.  
Voorzover er een band is met de school en men er zou willen werken: dat heeft vol-
gens de studenten niet zozeer met Oplis te maken, als wel met de school zelf en met 
de soort begeleiding: waarderend, ondersteunend of minder waarderend. De band die 
men met de school voelt betreft ook het OGO-model. De studenten staan erg achter 
OGO, ook studenten die bij de start van Oplis niets over OGO wisten. Sommige stu-
denten hebben wel bewust voor OGO gekozen, anderen zijn er in gerold, soms via 
een studievriendin.  
Of je als Oplis-student een grotere kans hebt op werk op de opleidingsschool, weten 
de studenten niet. De scholen kennen je wel goed, dus ze weten waarvoor ze kiezen. 
Maar de scholen hebben wel veel studenten om uit te kiezen. De derdejaars heeft ge-
solliciteerd voor een LIO-stage op een OGO school, maar is niet aangenomen. Hij 
denkt dat hij als leerkracht wel meer kans heeft aangenomen te worden op een OGO-
school door Oplis. 
 
Kwaliteit van de opleiding in de school 
 
Perspectief van de scholen 
Volgens twee opleiders waren de mentoren op de school al erg coachend, voordat Op-
lis begon. Het niveau van de begeleiding was al goed. Op een andere school vindt 
men wel dat de mentoren (die immers ook een cursus daartoe hebben gevolgd) meer 
coachend zijn. De mentor heeft ook geleerd competenties te vertalen naar concrete si-
tuaties. 
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Het project voorzag niet alleen in een cursus voor de mentoren, maar ook voor oplei-
ders, waaronder een assessoren-opleiding. De opleiders bewaken de voortgang. De 
opleiders hebben naast de verplichte training voor opleiders in de school een video-
interactietraining gevolgd om de studenten een intensieve begeleiding te geven met 
videotraining. Er heeft dus extra professionalisering plaatsgevonden en er is een extra 
aspect toegevoegd aan de opleiding van studenten (de videotraining). 
De geïnterviewde opleiders en mentoren voelen zich echter niet invloedrijk bij de op-
leiding van studenten of daarbij betrokken door de opleiding, maar wel bij het speci-
fiek leren omgaan met OGO. De beoordeling door de mentor wordt volgens een 
opleider niet serieus genomen door de Pabo. 9

De geïnterviewden hebben ook niet het idee een stukje van de opleiding over te ne-
men10: de studenten volgen op de Pabo niet een minder zwaar programma. 'We ne-
men eigenlijk ook helemaal geen deel van de opleiding over. Het is een veredelde 
stage'. 
De directeur van één van de scholen denkt dat er uiteindelijk wel sprake zal zijn van 
meer invloed op de opleiding, maar 'het is wel een proces'.  
 
Perspectief van de studenten 
Aan de studenten is gevraagd hoe ze de mentoren van Oplis ervaren hebben en welke 
rol deze hadden. Leerkrachten kunnen volgens de studenten allerlei rollen hebben. De 
een heeft meer vertrouwen in de student dan de ander: de ene leerkracht laat een stu-
dent een dag alleen voor de klas staan, de ander vindt een kwartier al teveel. De rol 
die de mentor aanneemt, ligt heel erg aan de leerkracht zelf en of je dat prettig vindt 
ligt aan waar je zelf van houdt (gestructureerde leerkracht of juist niet). De derdejaars 
student vond dat de mentor veel feedback gaf, een coach was. 
De studenten hebben door of binnen Oplis vooral veel over OGO geleerd. En ook 
over wat er allemaal bij het onderwijs komt kijken. Ze hebben meer tijd gehad om 

 
9  Commentaar EHvA: Dit is onjuist. Alleen de verkorte deeltijd opleiding kent een onaf-

hankelijk assessment. Bij de voltijd opleiden is de opleider zelf examinator en geeft de 
beoordeling van het werkplekleren zelf. 

10 Reactie EHvA: Dit is ook niet het doel. 
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meer onderwerpen, meer leertaken te doen. Ze hebben veel begeleiding en feedback 
gekregen op alles wat ze doen. 'Je bent vaker op school, dus doe je ook meer ervaring 
op.' Vooral de begeleiding door verschillende mensen (mentor, opleider) wordt door 
de studenten gewaardeerd. Voordeel is volgens hen ook dat er video-opnamen ge-
maakt worden van lessen van studenten. Je kunt van jezelf of van elkaar leren. Voor 
de studenten is niet duidelijk of die videotraining bij Oplis of bij OGO hoort. OGO 
biedt ook andere leervoordelen, omdat je zelf je onderwijs moet maken en adaptief 
leert te zijn, goed naar kinderen leert te kijken. 'Je doet meer dan een les uit een me-
thode geven. Je moet meer nadenken en reflecteren op wat je doet; bent je meer be-
wust van wat je doet'. Sommigen studenten willen echter ook nog wel op traditionele 
scholen stage lopen. De studenten zouden Oplis aanraden aan andere studenten, en 
met name vanwege de begeleiding. De derdejaars student is ook vooral positief over 
het één keer in de 5 á 6 weken een gesprek hebben met de opleider en over de reflec-
tie aan de hand van videobeelden. 
De studenten vinden dat de extra stage binnen Oplis eigenlijk op je diploma zou moe-
ten staan. 
 
Motivatie, kennis en vaardigheden van de toekomstige leerkrachten 
 
Perspectief van de scholen 
De Oplis-studenten hebben volgens een mentor en directrice echt voor de school en 
het onderwijsconcept moeten kiezen en hun keuze moeten motiveren. Er was een se-
rieus inleidend gesprek met directrice en coördinator. De andere scholen zeggen dat 
de studenten niet voor OGO gekozen hebben. Het gaat hier om twee verschillende 
soorten studenten: de eerste school koos voor verkorte deeltijdstudenten; de andere 
scholen hadden alleen voltijdstudenten. Van die laatste groep is duidelijk dat deze 
weliswaar gekozen hebben voor Oplis maar niet a a-priori voor OGO.  
Gevraagd is ook of Oplis-studenten meer dan andere studenten kennis van de school-
cultuur krijgen. Een leerkracht denkt dat de studenten vooral meer kennis krijgen van 
OGO. Ze worden daarin ook expliciet wegwijs gemaakt. Volgens een opleider krijgen 
de studenten meer kennis van de schoolcultuur doordat ze een dag meer op school 
zijn. Een andere opleider: de verplichting van twee dagen stage lopen is hier wel be-
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langrijk voor. Echter: volgens het onderwijs- en examenreglement kun je de studenten 
- zo blijkt nu - niet verplichten om twee dagen per week te komen. Toch vinden op-
leider en leerkracht van een school die twee dagen een belangrijk aspect van Oplis en 
de EHvA zou het programma daarop moeten aanpassen volgens hen. Door de twee 
dagen per week krijgen studenten ook een beter beeld van hun toekomstige rol als 
leerkracht. Extra tijd doorbrengen op school, betekent volgens sommigen sowieso 
meer leren, meer deel van het team zijn. Oorspronkelijk was het plan volgens een van 
de scholen dat studenten één dag lesgeven en één dag onderzoek gaan doen, maar dat 
bleek nog teveel een ambitieus plan. Aan de andere kant zegt een opleider: Oplis-
studenten worden niet per definitie betere leerkrachten. 
De scholen doen ook vooral vanwege het kweekvijveraspect mee aan het project. 
Door de twee dagen per week stage krijgen studenten zeker een beter beeld van hun 
rol als OGO-leerkracht, volgens enkele ondervraagden. 'Vooral voor OGO geeft Oplis 
een meerwaarde'. De OGO-competenties zijn aparte competenties, naast de SBL-
competenties van de opleiding, die echter niet meetellen in de opleiding11.  
Juist de tijdsfactor (student meer uren op school) biedt dus mogelijkheden om de stu-
dent meer op te leiden in OGO en ook de minor OGO draagt hiertoe bij (als studenten 
deze volgen). Volgens een opleider moet de EHvA de studenten ook goed coachen in 
het maken van een keus voor een bepaald onderwijsconcept (en ervoor zorgen dat het 
een consistent programma wordt met OGO-stage en OGO-minor). De opleider zegt 
dat studenten soms ook bang zijn dat ze niet breed genoeg zijn opgeleid, wanneer ze 
voor OGO kiezen. Toch denkt de opleider dat de studenten ook de algemene vaardig-
heden (orde houden en zo) binnen de OGO-stage leren.  
Volgens een leerkracht zit de meerwaarde van Oplis niet zozeer in de tijdsfactor als 
wel in het feit dat studenten nu niet met een pakketje opdrachten de school binnen-
komen, maar vanuit de eigen competenties werken. Ze maken zo meer onderdeel uit 
van de school. 

 
11 Commentaar EHvA: Zowel de scholen als de opleiding zijn door de wet BIO aan de 

SBL competenties gehouden. We zoeken daarom naar een specifieke uitwerking van 
SBL ten behoeve van OGO en niet naar aparte competenties. 
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Perspectief van de studenten 
De studenten zijn allemaal het meest geïnteresseerd in de praktijk van het lesgeven en 
minder in theorie. Ze doen via Oplis meer praktijkervaring op, maar dat betekent ook: 
toepassen van de theorie in de praktijk (bijv. meervoudige intelligentie). De studenten 
denken beter in staat te zijn theorie en praktijk te combineren. 
In zijn algemeenheid zeggen de studenten meer kennis van de schoolcultuur te heb-
ben gekregen en een beter beeld te hebben van de toekomstige rol als leerkracht. Ook 
hebben ze nieuwe dingen over het vak geleerd. Je leert bijvoorbeeld hoe het is om 
met ouders om te gaan: die zie je meer. Je ziet bijvoorbeeld dat het omgaan met bij-
voorbeeld 'yuppenouders' veel vraagt van een leerkracht, aldus een student. 
In hoeverre dat door Oplis komt, is niet duidelijk. Het heeft vooral ook met het tijds-
aspect te maken: ouderejaars zijn en meer tijd doorbrengen op school (twee dagen per 
week). 
Oplis betekent meer dan een traditionele stage: aan alle activiteiten meedoen, voorzo-
ver mogelijk (want één student mocht op de stageschool niet deelnemen aan de ver-
gaderingen). 
Je leert zo alle aspecten van een school kennen, ook de verantwoordelijkheid die je 
hebt, aldus de studenten. De studenten vinden dat ze meer toegerust zijn door de 
feedback en de begeleiding. Maar ook door meer tijd op school door te brengen: 'als 
je er twee dagen bent dan leer je gewoon meer. Je doet meer ervaring op'.  
Of ze ook meer vertrouwen hebben gekregen in hun toekomstige rol: dat ligt ook erg 
aan je mentor en de begeleiding. Maar volgens de derdejaars toch ook aan de inten-
sieve stage.  
Het zou volgens de studenten goed zijn als je voor een mentor kon kiezen. Een stu-
dent had bijvoorbeeld een mentor die alles van het positieve bekeek en daar kreeg ze 
veel zelfvertrouwen door. 'Dat heb ik blijkbaar nodig'. Een andere student krijgt ook 
wel zelfvertrouwen door de opleider in de school. Er zijn veel evaluatiemomenten 
met zowel de mentor als de opleider. 'Je voelt jezelf steeds meer groeien'. 'Maar 
sommige mentoren maken je juist onzeker.' 
Gevraagd is of de studenten door Oplis gemotiveerder zijn geworden voor de studie 
en voor de praktijk van het lesgeven. Deze studenten zijn sowieso erg gemotiveerd 
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voor de studie. Kiezen voor een extra praktijkdag (die afgaat van de vrije tijd) is een 
extra investering, die wellicht alleen gemotiveerde studenten willen doen. Ze vinden 
dat je dat uiteindelijk ook voor jezelf doet. Maar sommigen zeggen dat ook het feit 
dat de opleider in de school zoveel voor je doet ook betekent dat je daar veel tegen-
over wilt stellen als student. De studenten vinden één keer per week naar school gaan 
en daar een les doen (een leertaak die opgedragen is) te weinig en ze willen juist ook 
zelf leertaken kiezen.  
 
Gevraagd is ook naar de competenties die ontwikkeld zijn door 'opleiden in de 
school'. Een student noemt: een visie op het onderwijs. Een andere student noemt: 
leiding geven, maar dat was ook haar keus om zich daar mee bezig te houden. Andere 
competenties die genoemd zijn: intrapersoonlijke competenties, adaptief onderwijs 
kunnen geven, individuele zorg bieden, samenwerken met een team en studenten, re-
flecteren. De competenties die je ontwikkelt hangen samen met de leertaken die je 
kiest. Het is niet duidelijk in hoeverre de studenten meer of andere competenties heb-
ben ontwikkeld dan bij een 'normale' stage. Wel hebben de studenten ook specifieke 
OGO-competenties ontwikkeld. Een student vraagt zich in dit verband af hoe je adap-
tief onderwijs kunt leren geven als je alleen een opdracht doet eens per week (traditi-
onele stage).  
De studenten hebben geen competenties niet ontwikkeld, alleen hebben ze minder 
goed met methoden leren werken. 
 
Gevraagd is ook of de studieresultaten beïnvloed zullen worden door Oplis. Dat moet 
volgens de studenten blijken. Ze hebben minder tijd voor het voorbereiden van tenta-
mens. 'Je mist één dag. De anderen hebben een extra dag vrij.' Toch denken ze niet 
dat de studieresultaten negatief beïnvloed zullen worden hierdoor: 'je bent automa-
tisch meer gemotiveerd als je voor een speciale stroming kiest'. 'En je leert meer om-
gaan met stress'.  
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4.3.3 Opbrengsten van Oplis voor de scholen 
Gevraagd is naar de opbrengsten van Oplis voor de school in termen van kennis en 
vaardigheden van de zittende leerkrachten en schoolontwikkeling in bredere zin.  
Leerkrachten worden volgens verschillende ondervraagden door studenten sowieso 
bewuster van hun manier van lesgeven. Daar heeft ook Oplis wel mee te maken om-
dat deze studenten echt bezig zijn met OGO, en 'je dan zelf beter weer nadenkt over 
OGO'. Volgens de coördinator (zie inleiding) worden de mentoren enorm gespiegeld 
door de studenten: ze worden gestructureerder en kijken meer naar zichzelf. De oplei-
der komt af en toe de klas binnen en de coördinator (op deze school) doet intervisie. 
Dat is een meerwaarde van het project. Ook een meerwaarde is: de cursussen voor de 
mentoren, het driegesprek (mentor, opleider en student) en het mentorenoverleg. De 
voegen iets toe voor de leerkrachten. Er is volgens een opleider daardoor meer lijn in 
de begeleiding, meer kwaliteit ook, eensluidende afspraken. Volgens een directeur 
vereist uitgebreidere begeleiding meer naar jezelf kijken, meer reflectie, je eigen ma-
nier van lesgeven tegen het licht houden. Dat is in het algemeen zo als je studenten in 
de klas hebt, maar geldt sterker voor deze Oplis-OGO-stage. 
Volgens sommige geïnterviewden stimuleert het begeleiden van Oplis-studenten wel 
tot verbetering of verandering van de eigen lespraktijk. De leerkrachten leren bijvoor-
beeld nieuwe methodieken van een student en worden zich bewuster van het werken 
volgens competenties. Volgens een leerkracht is door de cursus het begrip competen-
ties duidelijker geworden en is geleerd hoe je deze kunt vertalen in concrete situaties. 
Of dit ook voor de eigen ontwikkeling geldt, weet ze eigenlijk niet. Volgens anderen 
verandert de lespraktijk er niet echt door, ook niet op het gebied van competenties. Er 
zitten volgens een opleider ook nog wel haken en ogen aan de structuur van de te le-
ren competenties. Niet alle competenties zijn even belangrijk of gelijkwaardig.  
 
Of het zijn van een Oplis-school ook bijdraagt aan verdere schoolontwikkeling, aan 
het zijn van een lerende school, daarover zijn de meningen enigszins verdeeld. In elk 
geval vinden de scholen dat ze altijd wel bezig zijn met schoolontwikkeling, ook los 
van Oplis. OGO gaat immers over ontwikkeling. Een directeur: 'De school is al een 
lerende organisatie, maar Oplis heeft het toch een extra impuls gegeven. Men is weer 
bij elkaar gekomen om te zien waar iedereen 'staat in het concept'. Niet iedereen doet 
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het op dezelfde manier. Het is goed om te bespreken waarom je voor dit concept hebt 
gekozen en wat je wil ontwikkelen'. Ook een opleider zegt:  
'We zijn altijd een school geweest die zich blijvend ontwikkelt. We zijn ons er wel-
licht meer bewust van geworden, meer een onderzoekende houding daarin. Meer 
koppelen van het onderzoeksmatig handelen van leerkrachten en studenten: daar zijn 
we mee bezig, ook om daar studenten bij te trekken. Zodat we ons ook bewuster wor-
den van de schoolontwikkeling'. 
Een andere opleider zegt dat er op de school een cultuur heerst van steeds meer leren 
als leerkracht en daar past Oplis mooi bij. Een directielid vindt de (OGO-)school 
daarom ook extra geschikt voor Oplis. Maar: 'ook programmatische scholen zouden 
Oplis-school moeten en kunnen zijn. Je moet wel durven veranderen, naar je organi-
satie durven kijken'. 
Een school moet sowieso een lerende organisatie zijn volgens een andere directeur. 
 
Gevraagd is of een Oplis-school samen met de opleiding meer een leergemeenschap 
is dan bij normale stages. Deze vraag is heel verschillend beantwoord. Op één school 
vindt de opleider eigenlijk van niet. Op een andere school vindt de opleider dat er 
kleine stapjes genomen worden in die richting: 'de opleider communiceert met de 
EHvA en met de mentoren en met de andere OGO-scholen. Er is een werkgroep 'on-
derzoek en ontwikkeling'. Het onderzoeksmodel dat gebruikt gaat worden bij school-
ontwikkeling is samen met de VU (Bert van Oers) en de andere deelnemende scholen 
ontwikkeld'. Ondanks het feit dat de EHvA als 'log apparaat' wordt gezien door een 
directeur, is er toch wel sprake van 'kruisbestuiving tussen opleiding en school. Op de 
derde OGO school vindt men 'zeer zeker' dat er sprake is van een leergemeenschap 
(samen met de VU, de EHvA en de andere OGO-scholen). Deze school is er het laatst 
bijgekomen in het project. 
 
4.3.4 Samenvatting 
Volgens Ledoux, Boogaard & Karsten, 2006 is het doel van de pilot Opleiden in de 
School op de OGO-scholen onder meer 'het concept 'Opleiden in de School' uitwer-
ken en daar ervaring mee opdoen' omdat er bij Opleiden in de School nieuwe eisen 
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aan de scholen gesteld worden, die er een expliciete(re) opleidingstaak bij krijgen. 
Specifiek voor de ASKO is een doel: kweekvijver zijn voor nieuwe OGO-
leerkrachten. 
In het EHvA-model (zie Sengers, 2007) worden geen expliciete doelen genoemd. Op-
leiden in de School wordt als volgt gekarakteriseerd: Er is sprake van een nauwe sa-
menwerking tussen opleiding en school. Zo bestaat het opleidingsteam, dat uitvoering 
geeft aan een deel van het curriculum binnen de opleidingsschool, uit een Opleider in 
de School (een personeelslid van de school, verantwoordelijk voor de stagebegelei-
ding) en de instituutsopleider (een EHvA-docent). Het onderwijsconcept is uitgewerkt 
in een curriculumstructuur met vier curriculumonderdelen: werkplekleren (stage, de 
kern van competentiegericht leren), vak, metawerk (coaching) en profilering (leer-
praktijken en minors). Werkplekleren, metawerk en een deel van de profilering (zie 
hieronder) vinden binnen de opleidingsscholen plaats. Het werkplekleren wordt bege-
leid door de Opleider in de School (zie hierboven). De instituutsopleider verzorgt het 
metawerk en een deel van de profilering binnen de opleidingsschool. De coaching 
vindt dus plaats binnen de context waar het leren plaatsvindt. Kenmerkend voor het 
EHvA-model is verder differentiatie in de inhoud van het opleidingsprogramma ('pro-
filering'), onder meer vanwege het feit dat de opleidingsscholen zich specialiseren in 
een bepaald thema, bijvoorbeeld OGO. Om de kwaliteit van de opleiding binnen de 
opleidingsscholen te waarborgen, wordt een kwaliteitskader ontwikkeld waarin onder 
meer de volgende aspecten een rol spelen: professionalisering (van mentoren, Oplei-
ders in de School en assessoren), toetsbeleid, handleidingen voor de curriculumon-
derdelen die vanuit de opleidingsschool worden verzorgd en afspraken over de taak- 
en verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle betrokken partijen (zie verder Sengers, 
2007). 
 
Een deel van de opleiding (werkplekleren, metawerk en een deel van de profilering) 
vindt dus plaats binnen de opleidingsscholen. Het werkplekleren wordt begeleid door 
de Opleider in de School. Een deel van de opleiding vindt dus plaats in de school; de 
opleiding zorgt voor deskundigheid in de school.  
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De ondervraagden op de scholen denken vooral invloedrijker te zijn op de opleiding 
van leerkrachten voor zover het OGO betreft. Daarbij wordt opgemerkt dat zowel de 
extra tijd op school als de extra begeleiding (video-interactietraining) positief is voor 
de algemene opleiding van studenten en met name ook voor de opleiding tot OGO-
leerkracht. Er is dus zeker sprake van een kweekvijver. Die kweekvijver zou nog 
kunnen verbeteren als er meer afstemming zou zijn tussen de opleiding en de school: 
werving op basis van het onderwijskundig concept en een 'OGO-stroom' tot stand 
brengen (voorbereiding van de studenten op OGO, combinatie met OGO-minor, toet-
sing op OGO-competenties). Het terugbrengen van de Oplis-stage tot één dag per 
week is voor de scholen geen optie (zie noot 1). 
Er is in het project gezorgd voor extra deskundigheid in de school door training van 
mentoren, opleiders in de school en assessoren. Daarnaast zijn de mentoren volgens 
de scholen sowieso coachend ten aanzien van studenten vanwege het concept waarin 
ontwikkeling centraal staat: zij hebben de studenten altijd als deel van het team ge-
zien. 
De opbrengst voor de school van het hebben van studenten is sowieso bewuster zijn 
van je eigen manier van lesgeven. Toch lijkt ook Oplis hier wel iets aan toe te voegen, 
met name door de figuur van de opleider, door de cursussen en door de verdere orga-
nisatie (mentorenoverleg, driegesprekken tussen student, mentor en opleider). Dat de 
studenten echt met OGO bezig zijn, stimuleert de leerkrachten tot 'zelf weer nadenken 
over OGO', ook als team. Oplis levert voor deze scholen niet zozeer een bijdrage aan 
verdere schoolontwikkeling: de scholen zijn sowieso lerende organisaties. 
 
Studenten zien vooral voordelen van de Oplis/OGO-stage: in de extra begeleiding, de 
extra praktijkervaring en mogelijkheid om theorie toe te passen, het bij elkaar in de 
klas zitten (op de opleiding) als Oplis/OGO-stagiaire. Specifiek door OGO wordt als 
opbrengst gezien: zelf leertaken te kunnen kiezen (en dus aan je eigen competenties 
werken) en zelf je onderwijs maken, adaptief leren zijn en goed naar kinderen te leren 
kijken. Maar ook de studenten constateren de nodige afstemmingsproblemen. In de 
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beleving van de studenten is er niet zozeer sprake van het overnemen van een deel 
van de opleiding door de school12. Zij zien Oplis als extra. 
 
 
4.4 Instrument scholen 
 
Bovenstaand verslag is een momentopname van de stand van zaken op basisscholen 
rond Opleiden in de School. Belangrijke thema's in de gesprekken waren:  
- beschikbaarheid van de stagiaire voor de school en belasting voor de mentor 
- binding van de stagiaire met de school 
- kwaliteit van de stagiaire als leerkracht 
- opbrengsten voor de school. 
 
Het verslag bevat zowel het perspectief van de scholen, als van de studenten die daar 
stage liepen. De interviewleidraad die is gebruikt voor de gesprekken op de scholen is 
op basis van de interviews aangepast en bewerkt voor gesloten afname, als vragenlijst 
dus. De vragenlijst kan zowel op opleidingsscholen als bij reguliere stagescholen 
worden afgenomen. Enkele vragen zijn specifiek voor opleidingsscholen bedoeld. 
Met deze vragenlijst (zie bijlage 4) kan gemeten worden: 
a. wat het verschillen tussen opleidingsscholen en stagescholen cq. Oplis-stagiaires en 
reguliere stagiaires is op bovenstaande thema's; 
b. hoe de ontwikkeling van opleidingsscholen (en reguliere stagescholen) is op ge-
noemde thema's. 
De vragenlijst is bedoeld voor mentoren van scholen die stagiaires hebben. De vra-
genlijst is als bijlage 4 in dit rapport opgenomen. 
 

 
12 Volgens de EHvA was dit ook niet het doel. In de definitie van de Onderwijsraad, zie 

1.1, is hier echter wel sprake van. 
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5 Het Project 
 
 
 
 
5.1 Stand van zaken 
 
Op projectniveau hebben in 2007 gesprekken plaatsgevonden met de projectleider 
van Opleiden in de School bij de ASKO, de heer R. Rigter, en de projectmanager Op-
leiden in de School van de EHvA, de heer F. Sengers. De heer Rigter is niet vanaf de 
start, maar sinds januari 2007 betrokken bij Opleiden in de School.  
De gesprekken hadden tot doel om inzicht te krijgen in de stand van zaken en de ont-
wikkelingen rond het project Opleiden in de School en hiertoe een interviewleidraad 
te maken, die ook bij volgende metingen bruikbaar is. 
Het gesprek met Frank Sengers had ook tot doel om inzicht te krijgen in de inkade-
ring van het project binnen de organisatie en draagvlak voor Opleiden in de School. 
Onderstaande is een overkoepelend verslag van de gesprekken. 
 
Inkadering in de organisatie van Opleiden in de School en de dieptepilot in het bij-
zonder 
Frank Sengers is vanuit een beleidsfunctie binnen de afdeling Strategie & Ontwikke-
ling gestart met het opzetten van Opleiden in de School. De afdelingsmanager van de 
afdeling Pabo/Pedagogiek fungeerde als opdrachtgever.  
Eind 2006 is de interne organisatie van de EHvA geformaliseerd in een projectorgani-
satie. De Pabo EHvA kent intern een Stuurgroep met de afdelingsmanager 
Pabo/Pedagogiek als opdrachtgever en beide teamleiders in de stuurgroep. De pro-
jectmanager (Frank Sengers) heeft namens het management van de Pabo EHvA 
zitting in de stuurgroepen van de verschillende opleidingsscholen, waaronder de 
OGO-opleidingsschool. Binnen de EHvA kent de projectorganisatie een professiona-
liseringsteam met een coördinator en een overleg van instituutsopleiders met een 
coördinator.  
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Per opleidingsschool is er een stuurgroep met daarin vertegenwoordigd de besturen 
en/of de directeuren. Elke opleidingsschool kent een opleidingsteam waarin de insti-
tuutsopleiders en de opleiders in de school nauw samenwerken.  
 
Voor de dieptepilot OGO-opleidingsschool is René Rigter van de ASKO intern pro-
jectleider. De heer H. Hendriks van Van Beekveld en Terpstra is extern projectleider 
van de dieptepilot. In de stuurgroep van de dieptepilot zitten behalve de heren Rigter 
en Hendriks ook Frank Sengers. Van Beekveld en Terpstra zorgen voor de externe fa-
cilitering van het project, via de persoon van Hendriks (hij regelt de vergaderingen, 
schuift aan bij de onderzoeksgroep met prof Van Oers en brengt ook ideeën in, dus 
ook inhoudelijk), omdat ASKO te weinig mankracht heeft. De uitwerking van de 
ideeën gebeurt op de scholen en op de VU, aldus de heer Rigter. 
 
Draagvlak voor Opleiden in de School 
Het project kent vanaf de start commitment bij de directeur en de afdelingsmanager 
van de afdeling Pabo/Pedagogiek. Bij een aantal docenten was er aanvankelijk enige 
scepsis ten aanzien van Opleiden in de School: men was bang de opleiding weg te ge-
ven. Naarmate het aantal docenten dat betrokken was bij de opleidingsscholen 
groeide en het model Opleiden in de School zich uitkristalliseerde, groeide de betrok-
kenheid. Bij de teamleiders van de Pabo en een deel van de programmaleiders lag dit 
anders. Opleiden in de school had ingrijpende gevolgen voor de roostering, groepsin-
deling en personele bezetting. 
Een aantal zaken kwamen door afspraken met schoolbesturen, maar ook door succes-
volle subsidieaanvragen in een stroomversnelling. Zo moest de aanvraag van de 
dieptepilots op een maandag na de herfstvakantie via de schoolbesturen worden inge-
diend en voor een belangrijk deel in de vakantie worden geschreven. Hierdoor 
voelden teamleiders en programmaleiders zich gepasseerd. Verder moest men er erg 
aan wennen dat een belangrijke verandering niet via een interne discussie via het 
lijnmanagement tot stand kwam maar in een dynamiek waarin overleg tussen het on-
derwijsveld en de opleiding een belangrijke rol speelden. Met name in de periode 
april tot oktober 2006 heeft dit geleid tot veel interne discussie. Richting de OGO-
opleidingsschool is dit zichtbaar geweest doordat de personele bezetting niet altijd 
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adequaat was. Dit is inmiddels in kwalitatieve en kwantitatieve zin opgelost door het 
in dienst nemen van een OGO-expert. Ondanks de interne discussie binnen de EHvA, 
die soms voor de scholen zichtbaar was, zijn de belangrijkste stappen ten aanzien van 
groepsindeling, roostering en bemensing wel gezet.  
 
Stand van zaken na één jaar 
Het project is gekenmerkt door personele wisselingen zowel bij de EHvA als bij de 
ASKO en door ziekte. Desondanks is er behoorlijk voortgang geboekt. Nu het oplei-
dingsteam goed gaat functioneren kan de samenhang van opleiden binnen 
verschillende scholen nog verder vergroten. De inhoudelijke samenwerking moet 
verder van de grond komen. 
De combinatie van een korte projectduur (effectief 2 jaar), het optuigen met hooglera-
ren, lectoren, etc. van het project ten behoeve van de subsidiecriteria maakt de 
samenwerking complex. Rollen en verwachtingen moeten zich uitkristalliseren. Pro-
jectdoelen zijn verbonden aan brede ontwikkeling binnen de scholen en opleiding. 
Deze ontwikkelingen kennen soms een eigen dynamiek (bijv. de ontwikkeling van het 
toetsbeleid binnen de Pabo) waardoor ambities en resultaten qua inhoud en tijd ver-
anderen.  
Sommige zaken vallen ook gewoon tegen. Conform het projectplan is er een OGO 
minor ontwikkeld. Er zijn echter geen studenten die voor deze minor gekozen hebben 
omdat ze er voor kiezen zich te profileren op bijvoorbeeld leerlingzorg of naar het 
buitenland willen. Er wordt gezocht naar een alternatief om de inhoudelijke doelstel-
ling te realiseren. 
Als successen zijn genoemd: 'goede studenten' en 'OGO wordt verdiept op het oplei-
dingsinstituut'. Als knelpunten zijn genoemd: de organisatorische last bij de scholen 
(werkdruk) en het nog te weinig van de grond komen van de kennisgemeenschap. 
Maar daar zijn de eerder genoemde personele wisselingen en ziektegevallen debet 
aan. 
 
Borging kwaliteitsverbetering 
Borging van de kwaliteit van de opleidingsscholen (kwaliteit van de begeleiding, 
werkplek en beoordeling, zoals beschreven in het projectplan voor de dieptepilot en 
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het EHvA-model), is volgens een van de geïnterviewden een vraag voor alle scholen. 
Er zit nu een enorme subsidie aan de dieptepilot vast. Voor de opleider in de school is 
er extra subsidie door overheid en KPMG. Borging kan alleen maar lukken als alle 
drie de partijen (ook de overheid) inzien dat Opleiden in de School tot 
kwaliteitsverbetering leidt. Daarin moet geïnvesteerd worden; het kan niet uit de hui-
dige formaties betaald worden.  
Volgens de andere geïnterviewde vindt borging van de kwaliteitsverbetering plaats 
door verschillende factoren. Zo worden de studieonderdelen (werkplekleren, meta-
werk en profilering) met studenten geëvalueerd. De beoordeling van studenten vindt 
plaats aan de hand van bekwaamheidsproeven met onafhankelijke assessoren. De cy-
clus met de instrumenten voor kwaliteitszorg worden integraal toegepast binnen de 
opleidingsschool. Voortgang wordt in de stuurgroep geëvalueerd en onderzoek wordt 
uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm Instituut.  
 
Oordeel over de bijdrage van Opleiden in de School aan een duurzame relatie tussen 
Pabo en opleidingsscholen 
Volgens beide geïnterviewden zijn er wel 'hobbels' (problemen bij EHvA en scholen, 
onderlinge kritiek en onbegrip) en moet er nog wel een slag gemaakt worden. Maar 
de relatie wordt wel duurzamer en intensiever.  
 
Oordeel over de bijdrage van Opleiden in de School aan de professionele ontwikke-
ling van studenten 
Men is positief over de professionele ontwikkeling van studenten (hogere startbe-
kwaamheid) en OGO als nieuwe profilering. 'We leiden nu goede OGO-studenten op. 
Ze worden beter geschoold'. Dat laatste geldt voor alle onderwijsconcepten, maar 
wellicht ook voor methodische scholen. Volgens een geïnterviewde valt er vooral bij 
OGO - een betrekkelijk nieuw concept - winst te boeken.  
 
Oordeel over de rol van de opleidingsschool in de opleiding  
Het werkplekleren is overgedragen aan de opleider in de school. Of dat in de toe-
komst ook nog kan, hangt ervan af of deze mensen daar vrijgeroosterd voor kunnen 
worden. Daar zal geld tegenover moeten staan. 
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Oordeel over de bijdrage van Opleiden in de School aan schoolontwikke-
ling/innovatief vermogen en aan competentieverhoging en loopbaanontwikkeling bij 
de zittende leerkrachten 
Om Opleiden in de School bij schoolontwikkeling te gebruiken, komt er volgend 
schooljaar een vierde school bij, waar OGO nu tot en met groep 4 is opgezet en nog 
competenties bij leerkrachten ontwikkeld moeten worden. Er is ook weerstand bij 
leerkrachten. Deze school wordt er vanuit de onderzoeksvraag bij betrokken. Studen-
ten leren dan om het concept eigen te maken op scholen waar meer weerstand is. En 
om het zittende personeel een impuls te geven om 'mee te gaan'. Dat speelt minder op 
de andere drie OGO-scholen en het idee van schoolontwikkeling dus ook. Wel is er 
op de drie scholen sprake van meer verdieping, niet zozeer schoolontwikkeling. De 
kwaliteitszorg op deze scholen staat al goed op de rails. Vooral bij een verande-
ringstraject kan Oplis bijdragen aan schoolontwikkeling. 
Qua loopbaanontwikkeling is Oplis wel interessant. Leerkrachten kunnen extra taken 
doen (opleider, mentor), waarbij sprake is geweest van extra scholing. Ze kunnen 
meer kennis uitwisselen. Er ontstaat competentieontwikkeling waardoor de mensen 
wellicht ook meer 'binnen' gehouden kunnen worden. 
 
 
5.2 Instrument projectniveau 
 
Het verslag van de interviews op projectniveau bevat vragen die de voortgang van het 
project en de effecten op projectniveau betreffen. Op verzoek van de opdrachtgever is 
op basis hiervan een korte vragenlijst over de voortgang van het project en de effecten 
op projectniveau gemaakt. De vragenlijst is bedoeld voor betrokkenen op projectni-
veau, dat wil zeggen het bestuur (ASKO) en de opleiding (EHvA). Er zijn twee 
versies gemaakt: een 'open' versie en een 'gesloten' versie. Zie hiervoor bijlage 5.
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6 Nabeschouwing en vooruitblik 
 
 
 
 
Opleiden in de school begint binnen de EHvA een substantieel verschijnsel te 
worden. De verwachting is dat het aantal basisscholen dat fungeert als 
opleidingsschool de komende jaren zal toenemen en dus ook het aantal studenten dat 
via Oplis wordt opgeleid. De eerste lichtingen Oplis-afgestudeerden zullen zich 
binnenkort melden op de arbeidsmarkt. Met die toename van de aantallen liggen er 
goede mogelijkheden om verder evaluatieonderzoek op te zetten naar de resultaten 
van Oplis. Dit onderzoek fungeerde als vooronderzoek voor zo’n evaluatie. We zijn 
nagegaan welke gegevens nodig of nuttig zijn voor een grondig opgezette evaluatie, 
welke daarvan al beschikbaar zijn op de EHvA en hoe bruikbaar die al zijn voor 
onderzoek. Verder hebben we vier onderzoeksinstrumenten geconstrueerd, te weten 
een vragenlijst voor het meten van competenties van studenten en (indien gewenst) 
recent afgestudeerden, een vragenlijst voor scholen die te maken hebben met 
stagiaires van de EHvA, zowel Oplis-scholen als overige scholen, een vragenlijst 
waarmee medewerkers van de EHvA zelf hun oordeel kunnen geven over Oplis 
vanuit het perspectief van de eigen opleiding en een kort vragenlijstje om de stand 
van zaken op projectniveau te kunnen volgen. 
Behalve deze instrumenten bevat dit onderzoeksverslag ook kwalitatieve 
voortgangsinformatie over de ervaringen met Oplis, vanuit de opleiding zelf 
(programmaleiders) en vanuit de drie OGO-scholen die participeren in de 
academische dieptepilot van de EHvA (schoolleiders, opleiders in de school, 
mentoren en studenten). Deze voortgangsinformatie laat een genuanceerd beeld zien 
van plussen en minnen, maar over het geheel genomen vindt men dat Oplis duidelijke 
voordelen heeft boven het ‘oude’ opleidingsmodel. Wel verdient de verankering van 
Oplis nog de nodige zorg, zowel binnen de scholen als binnen de opleiding. 
 
De resultaten van het onderzoek geven aanleiding tot enkele aanbevelingen, zowel ten 
aanzien van de verdere ontwikkeling van Oplis binnen de EHvA als ten aanzien van 
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het verdere evaluatieonderzoek. In deze nabeschouwing zetten we die aanbevelingen 
op een rij. 
 
Ontwikkeling van Oplis binnen de EHvA 
Op het moment van onderzoek had Oplis binnen de EHvA nog duidelijk het karakter 
van ‘beginnen en uitproberen’. De stand van zaken was dat er sprake was van een 
soort groeimodel waarin steeds nieuwe Oplis-scholen (via nieuwe contracten met 
besturen) werden toegevoegd. Om verdere groei in goede banen te leiden is het 
gewenst dat er een explicieter beleid geformuleerd wordt door de EHvA ten aanzien 
van Oplis. Momenteel wordt gewerkt aan een kwaliteitskader, waarin onder meer 
aandacht besteed wordt aan de volgende aspecten: professionalisering (van mentoren, 
Opleiders in de School en assessoren), toetsbeleid, handleidingen voor de 
curriculumonderdelen die vanuit de opleidingsschool worden verzorgd en afspraken 
over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle betrokken partijen. 
 
Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de overdracht van ervaringen vanuit de 
huidige Oplis-scholen naar andere scholen en naar de EHvA als geheel. De 
ervaringen met nieuwe vormen van begeleiden (onder andere video interactie 
begeleiding) moeten verder verspreid worden binnen de EHvA. De ervaringen met 
deskundigheidsverhoging van opleiders in de school en leerkrachten die studenten 
begeleidingen moeten worden verspreid naar nieuwe scholen, dat kan via de EHvA 
maar ook via de scholen zelf (leren-van-elkaar). Ook hier ligt een beleidspunt voor de 
EHvA. 
 
Toekomstig evaluatieonderzoek 
Om te kunnen vaststellen of Oplis de verwachte effecten heeft voor de verschillende 
groepen betrokkenen is systematisch opgezet evaluatieonderzoek nodig. Deze 
voorstudie heeft daarvoor de ‘ingrediënten’ geleverd. Voordat deze kunnen worden 
ingezet zijn echter nog wel enkele zaken van belang. 
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Ten eerste is het op dit moment nog een moeizame klus om te komen tot een goed 
analyseerbaar bestand met studentgegevens. Er moeten veel losse bestanden 
gekoppeld worden uit verschillende bronnen. De benodigde gegevens zijn in potentie 
wel beschikbaar, maar er is meer regie nodig om er een hanteerbaar geheel van te 
maken. Wellicht levert het nieuwe programma voor studentadministratie soelaas.  
Ook is het essentieel dat alle bronnen (dus ook evaluatieformulieren die vanuit de 
opleiding zelf worden gebruikt) als vast identificatiegegeven het studentnummer 
bevatten en dat er ook op toegezien wordt dat dit gegeven daadwerkelijk wordt 
ingevuld. Daarmee is het mogelijk om daadwerkelijk loopbanen van studenten te 
volgen en dus ook de meerwaarde van gecombineerde data te gebruiken. 
 
Ten tweede geldt voor de nieuw ontwikkelde instrumenten dat ze nog niet beproefd 
zijn. Met name voor het instrument dat bedoeld is om competenties van studenten (en 
eventueel afgestudeerden) te meten is het nodig om eerst met behulp van proefdata na 
te gaan of ze leiden tot valide en betrouwbare gegevens. De aanbeveling is dus om dit 
instrument eerst uit te proberen op studenten in verschillende fasen van hun opleiding.  
 
Ten derde is het gewenst om nader te doordenken of verzameling van gegevens zich 
ook kan/moet uitstrekken tot afgestudeerden en tot de scholen waar zij hun eerste 
feitelijke beroepservaringen opdoen. Dit element is in dit onderzoek onderbelicht 
gebleven, onder meer omdat dit verdere implicaties lijkt te hebben dan alleen 
evaluatie van Oplis. Welke informatie zou de EHvA willen hebben van bij hen 
afgestudeerde startende leerkrachten, en welke informatie van de scholen waar deze 
afgestudeerden gaan werken? Hier zou verder met EHvA-sleutelpersonen over 
gesproken moeten worden; het onderzoeksplan voorzag niet in deze stap. Om die 
reden is ook geen poging gewaagd om voor dit onderzoeksdeel instrumenten te 
maken (te prematuur).  
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Bijlagen 
 
 
 
 
Bijlage 1: Loopbanen van studenten die pas vanaf 2006/2007 in 
bestanden voorkomen 
 
 
Vanaf 2006/2007 in bestand    
propedeusejaar 2006/2007  uitval BAS 
 niet-MIP0607-weg 112 83 80 
 niet-MIP0607-MI0708J2 137   
tweedejaar 2006/2007    
 niet-MI0607J2-weg 3 3 2 
 niet-MI0607J2-MI0708J3 5   
DT-verkort eerste jaar 2006/2007    
 niet-J061_DV-weg 17 12  
 niet-J061_DV-MI07J2DV 48 3  
DT-verkort tweede jaar 2006/2007    
 niet-MI06J2DV-weg 3 1  
Vanaf 2007/2008 in bestand  uitval BAS 
propedeusejaar 2007/2008    
 niet-niet-MIP07081 225 7  
tweedejaar 2007/2008    
 niet-niet-MI0708J2 8   
derdejaar 2007/2008    
 niet-niet-MI0708J3 1   
DT-verkort eerste jaar 2007/2008    
 niet-niet-MI07J1DV 53 2  
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Bijlage 2: Concept meetinstrument competenties 
 

• Bedoeld voor het meten van vaardigheden van studenten en beginnende 
leerkrachten. 

• Via zelfoordelen (studenten evalueren zichzelf) of oordelen van anderen 
(Pabo-docenten, opleider in de school, stagedocent/mentor, 
medestudenten, collega’s/directie in de startschool na afstuderen). 

• Voor afname bij zowel Oplis- als reguliere studenten/afgestudeerden.  
 
 
Interpersoonlijk competent 
 
Deze student/leerkracht:   --   -   -/+   +   ++   

o Maakt contact met kinderen 
o Zorgt ervoor dat kinderen zich bij haar/hem op hun gemak voelen 
o Geeft kinderen leiding 
o Geeft kinderen een eigen inbreng 
o Zorgt voor een goed samenwerkingsklimaat in de klas 
o Communiceert met de kinderen op een manier die bij hun leefwereld past 
o Kan relatiepatronen in de klas analyseren, inclusief eigen rol 
o Kan relatiepatronen in de klas verbeteren 

(N items = 8) 
 
 
Pedagogisch competent 
 
Deze student/leerkracht:   --   -   -/+   +   ++   

o Zorgt ervoor dat alle kinderen zich welkom voelen, er bij horen 
o Geeft kinderen waardering 
o Laat kinderen op een respectvolle manier met elkaar omgaan 
o Daagt kinderen uit verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 
o Laat kinderen initiatieven nemen 
o Leert kinderen zelfstandig werken 
o Weet of kinderen zich prettig voelen in de klas 
o Doorziet of/hoe kinderen vorderen in zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid 
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o Kan problemen en belemmeringen in sociaal-emotionele ontwikkeling 
signaleren 

o Kan een plan (van aanpak) maken om zulke problemen te verminderen 
o Kan een plan van aanpak voor zulke problemen uitvoeren en evalueren 
o Bespreekt met de kinderen de sfeer in de groep en de omgang met elkaar 
o Waardeert inbreng van kinderen, is daar nieuwsgierig naar 
o Stimuleert kinderen kritisch na te denken over hun gedrag en opvattingen 
o Kan eigen pedagogische opvattingen verwoorden en beargumenteren 
o Signaleert pestgedrag en pakt dit aan# 
o Is alert op eigen vooroordelen* 
o Heeft inzicht in het effect van eigen handelen op het gedrag van de 

kinderen* 
o Heeft positieve verwachtingen van leerlingen* 
o Zorgt voor duidelijke regels in de klas en let op handhaving hiervan* 
o Leert kinderen met conflicten om te gaan* 

(N items = 21) 
 
Vakinhoudelijke en didactische competent 
 
Deze student/leerkracht:   --    -    +/-    +    ++ 

o Beheerst de vakinhoud en de vakdidactiek van de vakken die worden 
gegeven in het basisonderwijs (evt splitsen: taal/lezen; rekenen; 
wereldoriëntatie, kunst en cultuur) 

o Kent de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen  
o Past leer- en onderwijstheorieën toe bij lesvoorbereiding 
o Kan leerinhouden afstemmen op leeftijd, interesse, referentiekader van 

leerlingen 
o Kan zich een goed beeld vormen van de beginsituatie van leerlingen 
o Kan leertaken ontwerpen die voor kinderen goed uitvoerbaar zijn  
o Kan lessen evalueren, weet de oorzaak te vinden van wat niet goed gaat 
o Kan leerproblemen en –belemmeringen signaleren 
o Kan een plan van aanpak maken om zulke problemen te verminderen 
o Kan een plan van aanpak voor zulke problemen uitvoeren en evalueren 
o Beheerst een breed repertoire aan werkvormen 
o Kan rekening houden met verschillen, stemt instructie en 

verwerkingsvorm/verwerkingstijd af op wat kinderen nodig hebben 
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o Is zich bewust van culturele patronen/rolpatronen en kan leerlingen 
kritisch laten lijken naar eigen gewoonten en standpunten# 

o Beheerst ict-vaardigheden (tekstverwerking en –opmaak, internetgebruik, 
gebruik educatieve software) en leert deze vaardigheden aan bij 
kinderen# 

o Past strategieën voor denken en leren toe# 
(N items = 15) 
 
 
Organisatorisch competent 
 
Deze student/leerkracht:   --    -    +/-    +    ++ 

o Kan een ordelijk en taakgericht klasklimaat scheppen 
o Zorgt dat kinderen zich houden aan procedures en afspraken 
o Heeft een duidelijke planning en bewaakt deze 
o Zorgt voor goed benutten van de leertijd, voorkomt dat (veel) tijd opgaat 

aan wachten en voorbereiding 
o Bereidt lessen goed voor# 
o Gebruikt organisatievormen die passen bij leerdoelen en leeractiviteiten 
o Gebruikt organisatievormen die passen bij leeftijd en ontwikkelingsfase# 
o Gebruikt organisatievormen die passen bij lesgeven op verschillende 

niveaus* 
o Zorgt voor een overzichtelijke indeling van het lokaal# 
o Toetst/evalueert regelmatig de leerresultaten# 
o Werkt planmatig* 

(N items = 11) 
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Competent in samenwerken (met collega’s, ouders, omgeving) 
 
Deze student/leerkracht:   --   -   -/+   +   ++   

o Kan samenwerken met medestudenten/collega’s 
o Deelt en vraagt informatie die van belang is voor het werk 
o Kan eigen werk administreren op een voor anderen inzichtelijke manier 
o Levert een constructieve bijdrage in teamoverleg op school 
o Levert een constructieve bijdrage aan werkzaamheden die nodig zijn om 

de school goed te laten functioneren 
o Levert een constructieve bijdrage aan schoolbeleid, verbetering, 

vernieuwing 
o Houdt zich aan gemeenschappelijk genomen besluiten1 
o Staat open voor coaching, collegiale consultatie, intervisie 
o Houdt rekening met belangen en sterke/zwakke kanten van collega’s 
o Kan zich inleven in ouders, is bekend met de culturele achtergrond van 

de kinderen 
o Past elementaire gesprekstechnieken toe in gesprekken met ouders# 
o Deelt en vraagt informatie in gesprekken met ouders, is zich daarbij 

bewust van belangen en behoeften van ouders# 
o Kan contacten onderhouden met personen/instanties buiten de school die 

bijdragen aan de zorg voor de leerling 
(N items = 13) 
 
 
Competent in reflectie en ontwikkeling 
 
Deze student/leerkracht:   --   -   -/+   +   ++   

o Kan eigen pedagogische/onderwijskundige opvattingen verwoorden 
o Heeft een goed beeld van eigen sterke en zwakke kanten 
o Werkt aan eigen professionele ontwikkeling, vanuit eigen leerdoelen# 
o Stemt eigen professionele ontwikkeling af op het schoolbeleid 
o Vraagt en geeft feedback, gebruikt dit voor verbetering van eigen 

functioneren 
o Reflecteert op eigen gedrag# 

 
1 Staat niet rechtstreeks zo in de SBL-eisen, is daarvan afgeleid  
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o Volgt ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs, houdt het vak 
bij# 

o Staat open voor nieuwe informatie/nieuwe inzichten op pedagogisch en 
onderwijskundig gebied 

(N items = 8) 
 
N items totaal = 86 
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Bijlage 3: Vragenlijst betrokkenen bij Oplis binnen EHvA 
 
 
Geef met een cijfer het oordeel aan (1= zeer slecht...10 = zeer goed).  
         
Kwaliteit van de opleiding 
 

1) Wat is het oordeel over de kwaliteit van de opleidingsscholen voor de 
opleiding? 

2) Hoeveel opleiders, mentoren en assessoren zijn opgeleid voor Oplis? 
3) Wat is het oordeel over de kwaliteit van de opleiding in termen van 

begeleiding vanuit de Pabo? 
4) Wat is het oordeel over de Oplis opleiding in termen van kwalificaties 

van de toekomstige leerkrachten? 
 
Toelichting op het oordeel over de kwaliteit van de opleiding: 
 
 
Realiseren van een duurzame relatie met het werkveld en Actuele inbedding van 
de opleiding in de onderwijspraktijk 
 

5) Wat is het oordeel over de samenwerking tussen scholen en opleiding? 
6) Wat is het oordeel over de organisatorisch afstemming tussen school en 

opleiding? 
7) Wat is het oordeel over de inhoudelijke afstemming of samenhang tussen 

school en opleiding? 
8) Wat wordt er eventueel extra bereikt in de relatie tussen school en 

opleiding? 
 
Toelichting op het oordeel over de relatie met het werkveld en de inbedding van 
de opleiding in de onderwijspraktijk: 
 
 
De mogelijkheid tot inhoudelijke profilering door studenten 
 

9) Wat is het oordeel over de mogelijkheden tot inhoudelijke profilering van 
studenten? 
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10) Wat is het oordeel over de motivatie en inzet van studenten? 
11) Wat is het oordeel over de kwalificaties van de toekomstige 

leerkrachten? 
 
Toelichting op het oordeel over de mogelijkheid tot inhoudelijke profilering door 
studenten:  
 



 77 

Bijlage 4: Vragenlijst voor stage- en opleidingsscholen 
 
 
Deze vragenlijst is bedoeld voor stagescholen en opleidingsscholen. De 
vragenlijst dient ingevuld te worden door mentoren/leerkrachten die studenten 
van de Pabo begeleiden. 
 
Algemeen 
 
1. Is uw school een reguliere stageschool of een opleidingsschool (in het kader 
van Opleiden in de School)? 
- een reguliere school 
- een opleidingsschool 
 
2. Heeft uw school een specifiek onderwijsconcept? Zo ja, welke? 
- nee 
- ja, OGO 
- ja, Montessori 
- ja, Dalton 
- ja, Jenaplan 
- ja, anders, nl. 
 
3. In welk jaar zit de huidige stagiaire van de EHvA? 
- jaar 1 
- jaar 2 
- jaar 3 
- LIO 
 
 
Beschikbaarheid van de stagiaire voor de school en belasting voor de mentor 
 
4. Welke taken laat u de stagiaire uitvoeren en aan welke activiteiten laat u de 
stagiaire deelnemen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 
- uitvoeren onderwijskundige taken 
- deelnemen aan vergaderingen 
- deelnemen aan uitjes 
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- deelnemen aan cursussen/deskundigheidsbevordering 
- deelnemen aan ouderbijeenkomsten 
- inspringen als de mentor weg moet 
- onderzoek doen voor de school 
- leermateriaal ontwikkelen voor de school 
- anders, nl. 
  
5. Hoeveel uur per week (gemiddeld) voert de stagiaire taken (zie vraag x) uit op 
uw school? 
 0-2 uur 
 2-4 uur 
 4-6 uur 
 meer dan 6 uur 
 
6. Hoe groot is de extra belasting in uren per week van het mentor zijn? 
 0-2 uur 
 2-4 uur 
 4-6 uur 
 meer dan 6 uur 
 
7. Kunt u aangeven in hoeverre onderstaande voor u als mentor geldt voor het 
begeleiden van een stagiaire?  
1= niet het geval 
2= enigszins het geval 
3= in redelijke mate het geval 
4= sterk het geval  
          
a.  De onderwijskundige taken die de stagiaire uitvoert zijn goed ingebed in 

de schoolomgeving, d.w.z. passen inhoudelijk en organisatorisch in het 
programma  

b.  De stagiaire is voor u  als leerkracht een ‘spiegel’ 
c.  De stagiaire is voor u een paar extra handen 
d. De stagiaire is voor u een belasting 
e.  De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle bij de stage 

betrokkenen is duidelijk  
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Binding van de stagiaire met de school 
 
8. Kunt u aangeven in hoeverre het volgende geldt voor de relatie van de stagiaire 
met de school? 
1= niet het geval 
2= enigszins het geval 
3= in redelijke mate het geval 
4= sterk het geval  
 
a.  De stagiaire is lid van het team 
b.  De stagiaire kent meerdere leerkrachten 
c.  De stagiaire heeft een sterke band met de school 
d.  De stagiaire heeft veel kennis van de schoolcultuur gekregen 
e.  De stagiaire zou graag op de school werken 
f.  De stagiaire zou als leerkracht goed bij (het onderwijskundig-

pedagogisch concept van) de  school passen 
 
 
9. Hebben ex-stagiaires van uw school in het algemeen meer dan anderen kans op 
een baan als leerkracht op uw school? 
  
nee 
iets meer 
redelijk veel meer 
veel meer 
 
 
Motivatie van de stagiaire  
 
10. Kunt u aangeven in hoeverre de stagiaire gemotiveerd is voor de stage? 
1= niet het geval 
2= enigszins het geval 
3= in redelijke mate het geval 
4= sterk het geval  
 
a. De stagiaire toont initiatief 
b. De stagiaire wil graag leerkracht worden 
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c. De stagiaire zet zich in voor de stagetaken 
d. De stagiaire staat open voor feedback 
e. De stagiaire heeft plezier in de stage  
f. De stagiaire komt graag op de school 
g.De stagiaire is enthousiast voor het onderwijs (concept) op school 
 
 
Opbrengsten voor de school 
 
11. Welke kennis en vaardigheden ontwikkelen leerkrachten door het begeleiden 
van de stagiaires?  
1= niet het geval 
2= enigszins het geval 
3= in redelijke mate het geval 
4= sterk het geval  
 
a vaardigheden als coach 
b reflecteren op eigen handelen 
c kennis van het waarom van het eigen pedagogisch – didactisch handelen 
d verbetering of verandering van de eigen lespraktijk 
e een meer onderzoekende houding  
f meer competentiegericht denken over de eigen ontwikkeling 
g nieuwe pedagogisch-didactische kennis 
         
  
12.Draagt de school bij aan de opleiding van studenten?  
13.Draagt het hebben van stagiaires bij aan schoolontwikkeling, aan ontwikkeling         
tot lerende school?  
 
Kunt u uw antwoord bij de vragen 12 en 13 eventueel toelichten? 
…………………………………………………… 
 



 81 

14. Wat is uw mening over de (relatie school-)EHvA? Geef aub aan in hoeverre u 
het met onderstaande uitspraken eens bent. 
1= niet mee eens 
2= enigszins mee eens 
3= in redelijke mate mee eens 
4= sterk mee eens  
 
a Studenten worden voldoende voorbereid op de stage 
b Studenten worden voldoende begeleid bij de stage 
c De stage is goed georganiseerd 
d Er is voldoende afstemming met de school 
e Er is sprake van een duurzame samenwerking tussen school en EHvA 
 
 
Extra vragen voor opleidingsscholen   
Deze vragen zijn alleen bedoeld voor scholen die deelnemen aan Opleiden in de 
School. 
 
15. Voegt Opleiden in de School iets toe op de volgende terreinen? Kunt u 
aangeven in elke mate? 
1= niet het geval 
2= enigszins het geval 
3= in redelijke mate het geval 
4= sterk het geval  
 
a uw betrokkenheid bij de opleiding van studenten 
b de invloed van de school op het opleiden van studenten 
c deskundigheidsbevordering voor uzelf 
d de kwaliteit van de opleiding van studenten 
e uw eigen functioneren als leerkracht 
f het functioneren als team 
 
16. Welke toekomstige leerkracht zou u kiezen voor uw school, een leerkracht die 
Opleiden in de School heeft gedaan of een leerkracht die dat niet heeft gedaan?  
 
 
- een leerkracht die Opleiden in de School heeft gedaan 
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- maakt niet uit/hangt van andere zaken af 
- een leerkracht die géén Opleiden in de School heeft gedaan 
 
Wij verzoeken u uw antwoord op vraag 16 toe te lichten: 
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Bijlage 5: Korte vragenlijst voor projectleiding Opleiden in de School 
(ASKO-EHvA) 
 
 
De vragenlijst voor de projectleiding betreft de voortgang van het project in 
termen van producten (opbrengsten) en processen.  
Er zijn twee versies gemaakt: een 'open' versie en een 'gesloten' versie. 
 
 
Open versie 
 
Effecten op opleiding 
1.  Wat is de (huidige) bijdrage van Oplis aan een duurzame relatie tussen 
Pabo en opleidingsscholen? 
 
2.  Is geconcretiseerd dat de opleidingsschool medeverantwoordelijk is voor 
de opleiding van leerkrachten? 
 
Effecten op opleidingsscholen 
3.  Wat is de (huidige) bijdrage van Oplis aan schoolontwikkeling/innovatief 
vermogen (bijv. door training mentoren)? 
 
4. Wat is de (huidige) bijdrage van Oplis aan competentieverhoging en 
loopbaanontwikkeling bij de zittende leerkrachten? 
 
5. In hoeverre voldoen de scholen aan de volgende kwaliteiten? 

a. Kwaliteit van de begeleiding. Het leerklimaat kenmerkt zich door een 
uitdagend en stimulerend en een emotioneel veilig klimaat binnen de 
werkplek leeromgeving. De begeleiding bevat mentoring en coaching en 
de afstemming van het aanbod op de behoeften van de (aanstaande) 
leraar. 

b. Kwaliteit van de werkplek in het curriculum. Het onderwijsaanbod bevat 
een goede balans theorie-praktijk en een doorgaande leerlijn. Bij 
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condities gaat het om faciliteiten in de vorm van beschikbare mensen, up-
to-date (ICT) materialen, ruimte, tijd, geld en afspraken.  

c. Kwaliteit van de beoordeling. De startbekwaamheid van de opgeleide 
leraar zal adequaat beoordeeld moeten worden op basis van het 
beroepsprofiel van de leraar primair onderwijs.  

d. Kwaliteitsafspraken over de evaluatie en de borging van de kwaliteit. Er 
is sprake van een systematische zorg voor kwaliteit met als kernmerken 
zelfevaluatie en procesmanagement. 

 
Effecten op studenten  
6.  Wat is de (huidige) bijdrage van Oplis aan de professionele ontwikkeling 

van studenten:  
a. zorgt voor betere leerkrachten/hoger niveau van startbekwaamheid? 
b. zorgt voor meer mogelijkheden tot inhoudelijke profilering?  
c. vergroot de mogelijkheden voor studenten te kiezen voor een 

onderwijskundige opleidingsmethode die het beste past bij de eigen 
leerstijl (bijv. meer sturend of meer zelfontdekkend voor studenten)? 

 
Het proces 
Hoe is de stand van zaken rond Oplis op dit moment: wat zijn nog knelpunten, 
welke zaken moeten nog opgelost of verbeterd worden? 
 
 
Gesloten versie 
 
 1 niet  2 nauwelijks  3 matig  4  tamelijk sterk  5 (zeer) sterk 
 
Effecten op opleiding 
1. In hoeverre draagt Oplis op dit moment bij aan een duurzame relatie 

tussen Pabo en opleidingsscholen?    
  

 
2. In hoeverre is op dit moment geconcretiseerd dat de opleidingsschool 

medeverantwoordelijk is voor de opleiding van leerkrachten? 
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Effecten op opleidingsscholen 
3. In hoeverre draagt Oplis op dit moment bij aan 

schoolontwikkeling/innovatief vermogen (bijv. door training mentoren)? 
  

4. In hoeverre draagt Oplis op dit moment bij aan competentieverhoging en 
loopbaanontwikkeling bij de zittende leerkrachten?  

 
5.  In hoeverre draagt Oplis op dit moment bij aan de kwaliteit van de 

opleidingsscholen op de volgende punten? 
a Kwaliteit van de begeleiding. Het leerklimaat kenmerkt zich door een 

uitdagend en stimulerend en een emotioneel veilig klimaat binnen de 
werkplekleeromgeving. De begeleiding bevat mentoring en coaching en 
de afstemming van het aanbod op de behoeften van de (aanstaande) 
leraar.  

b Kwaliteit van de werkplek in het curriculum. Het onderwijsaanbod bevat 
een goede balans theorie-praktijk en een doorgaande leerlijn. Bij 
condities gaat het om faciliteiten in de vorm van beschikbare mensen, up-
to-date (ICT) materialen, ruimte, tijd, geld en afspraken.    

c Kwaliteit van de beoordeling. De startbekwaamheid van de opgeleide  
leraar zal adequaat beoordeeld moeten worden op basis van het 
beroepsprofiel van de leraar primair onderwijs.    

d Kwaliteitsafspraken over de evaluatie en de borging van de kwaliteit. Er     
is sprake van een systematische zorg voor kwaliteit met als kernmerken 
zelfevaluatie en procesmanagement.     

 
Effecten op studenten  
6. In hoeverre draagt Oplis op dit moment bij aan de professionele 

ontwikkeling van studenten op de volgende punten:  
a. zorgt voor betere leerkrachten/hoger niveau van startbekwaamheid 
b. zorgt voor meer mogelijkheden tot inhoudelijke profilering  
c. vergroot de mogelijkheden voor studenten te kiezen voor een 

onderwijskundige opleidingsmethode die het beste past bij de eigen 
leerstijl (bijv. meer sturend of meer zelfontdekkend voor studenten)
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Het proces 
Hoe is de stand van zaken rond Oplis op dit moment: wat zijn nog knelpunten, 
welke zaken moeten nog opgelost of verbeterd worden? 
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