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De meerwaarde van samen opleiden en 

professionaliseren



Conclusies



Aanbevelingen partnerschappen



Aanbevelingen OCW



% samen opleiden 
(Platform: expansiestrategie 2020 (data 2019) 

• Onder 10%: Stenden.
• Tussen 10% – 40%: Hanze, VIAA, Windesheim, CHE, Inholland

HSRotterdam, HSLeiden, Driestar.
• Tussen 40% - 60%: KPZ, De Kempel, Avans, TM. 
• Tussen 60% - 80%: Saxion, Iselinge, HAN, Fontys, HvA.
• Tussen 80% - 99%: Haagse, Marnix, HU.
• 100%: Zuyd (100%), DNP (100%), HZ. 

Totaal: 24 (aanvragen In Holland Alkmaar, Haarlem en Radboud Un.)



Bekostiging en extra subsidie
2021-2022:  plaats voor 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen, waarvan 4 voor PO
100.000 euro vaste voet en 955 per student per opleidingsschool 
Extra subsidie 3e en 4e jaar aspirant opleidingsscholen:

• Concreet betekent dit dat er een aanvullend bedrag beschikbaar komt voor elke opleidingsschool of aspirant-
opleidingsschool in het derde en vierde jaar, die in schooljaar 2021-2022 in aanmerking komt voor subsidie (als bedoeld in 
artikel 9 van de Regeling TKO). 

• Deze opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde jaar ontvangt een aanvullend bedrag van 
€30.000,-.

Voor (aspirant-)opleidingsscholen geldt een inspanningsverplichting om dit doel te bereiken. 

Enkele mogelijkheden zijn:

• het uitbreiden en ontwikkelen van opleidingsplaatsen voor niet-voltijdstudenten, zoals zij-instromers;

• intensievere samenwerking met opleidingen of scholen buiten de eigen (aspirant-) opleidingsschool;

• intensievere samenwerking met (aspirant-)opleidingsscholen uit een andere sector of met andere bestaande samenwerkingsverbanden 
(zoals de academische werkplaatsen onderwijsonderzoek of de RAP/RAL samenwerkingen).



LOBO….
• Partnerschappen input/uitwisseling (bekendheid met regio’s)
• Zijinstroom als voorbeeld voor flexibilisering! (bestuursakkoord), maar ook 

anders organiseren
• Professionalisering zittend personeel en Inductiefase & Beroepsbeeld
ØDe vier bekwaamheidsgebieden van de leraar (advies Cie Zevenbergen)
• Aandacht blijven vragen OCW voor structurele middelen voor 

professionalisering en inductie (VH/OCW)
• Alle studenten worden volgens kwaliteitskader binnen SO&P opgeleid. 

INDUCTIE



Break out rooms: vragen die we meegeven

Huiswerk: Welk percentage SO&P hebben jullie op dit moment gerealiseerd? (graag indien mogelijk 
vooraf doorgeven aan Henk)

1. Welke ambities zijn er in jullie partnerschap en hoe ziet het er in 2025 en 2030 uit in jullie 
partnerschap? (als je dit nog niet zo hebt besproken, wil je dit dan in je partnerschap voorleggen?)

2. Welke ambities hebben jullie op terrein van inductie en professionaliseren? En wie heeft al mooie 
voorbeelden op dit gebied?

3. Welke kansen zien jullie in het partnerschap om alle studenten in het partnerschap op te leiden en 
door te ontwikkelen met een visie op professionaliseren. En welke belemmeringen?

4. Wat is jullie visie op het opleiden van zijinstromers binnen het partnerschap of wanneer denken jullie 
deze helder te hebben?

5. Wat werkt er al goed (mooie voorbeelden)? Hoe is de samenwerking? Wat is er nog nodig?


