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1 

In
te

rn
e
 o

p
le

id
in

g
s
k
w

a
lit

e
it
 v

e
rs

te
rk

e
n
, 

b
o
rg

e
n
 e

n
 i
n

b
e
d
d
e
n
 (

c
o
n
v
e
n
a
n
t 

p
ro

fe
s
s
io

n
a
lis

e
ri
n

g
) 

 
a. Open opstelling 
(communicatie): 
instrumenten ontwikkelen om 
de communicatie leerling en 
docent in opleiding te 
verbeteren: intervisie, 
begeleiding, videoregistratie 
en coachingstrajecten. 

In beeld brengen welke 
activiteiten structureel plaats 
vinden in het kader van de 
opleiding, begeleiding en 
beoordeling van studenten. 
Actie: BoSsen 
Op orde 
 

   

 
b.Leren is effectief binnen 
scholen in beweging: docenten 
in opleiding kunnen alleen in 
scholen die pedagogisch-
didactisch in beweging zijn, 
iets leren. 

Op de homepage van elke 
school Navigatieknop + info 
OidS. 
Up to date? 
Actie:  projectleiding 
/BoSsen 
Aan de orde 
 
Kennismakings/informatie-
bijeenkomst Praktijk Onderwijs 
voor 2ejrs studenten 
Actie: Jacqueline 
Op orde 
 
Start stage praktijkonderwijs 
door 2ejaars duale studenten 
(groep 1) in kader lwt 2.4 
Actie: Jacqueline 
Op orde 
 
In beeld brengen van de 
actuele interne 
opleidingscapaciteit en 
opleidingsstructuur 
LWOO/praktijkonderwijs/vmbo-
bk/vmbo-
gt/havo/vwo/gymnasium 
Onderwijsconcepten/vakken + 
coaches 
Actie: Sjoerd 
Op orde 

Uitvoering gezamenlijk 
opleidingstraject (modules). 
Samenwerking met OSR. 
Actie: Joop 
Aan de orde 
 
Plannen schoolspecifieke 
LWT 1.4, 1.5, 2.5, in kader 
OidS-traject. 
Actie:  Joop 
Aan de orde 
 
Deelname vierdejaars duale 
studenten aan onderzoek 
PDS Rijnmond (derdejaars 
doen onderzoek vanuit HR): 
januari 
Actie: Joop 
Op orde 
 

Evaluatie stage 
Praktijkonderwijs. 
Actie: projectleiding 
 
Kennismakings/informati
e-bijeenkomst Praktijk 
Onderwijs voor 2ejrs 
studenten 
Actie: Cynthia 
Aan de orde 
 
Start stage 
praktijkonderwijs door 
2ejaars duale studenten 
(groep 2) in kader lwt 2.4 
Actie: Cynthia 
 
Plannen PrO-stage 
volgend schooljaar (twee 
kennismakingsgesprekk
en, stage 
Brielle/Spijkenisse, sep., 
mei). 
Actie: Cynthia 
 

 

c. Samenhang tussen 
onderwijsbeleid en 
personeelsbeleid:  De relatie 
leggen met 
competentieprofielen, 
portfolio’s, 
ontwikkelgesprekken, 
functiedifferentiatie en het 
kader van instroom en 
doorstroom ”hoe haal je ze 
binnen” binnen de school is 
hierbij evident. (krapte op de 
markt is een bedreiging van 
het onderwijsproces) 
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1. LERO: 
De lerarenopleiding geeft aan 
de deelnemende scholen 
inzicht in de wijze waarop de 
communicatie in dit kader 
gerealiseerd wordt. 

Communicatieschema up to 
date? 
Actie: Jeroen 
Op orde 
 
Aandacht voor acties vanuit 
tevredenheidsonderzoek  
Actie: Projectleiding 
Op orde 
 

Contact HR-
Opleidingsschool t.b.v. 
curriculum en lwt’s bewaken 
Actie: Projectleiding 
Aan de orde 

  

2. LERO:Scholing BoSsen en 
coaches 
 

Workshop BoSsen 
Actie: Proj.ldng, BiS 
Niet op orde: voor volgend 
jaar regelen met HR 
 
Stimuleren potentiële coaches 
tot  en organiseren van 
deelname Training 
Begeleidingsvaardigheden.  
Actie: BoSsen, Sjoerd 
Op orde  
 
Bijscholing coaches: 

 
 
 

Werven 
docenten/coaches voor 
de Training 
Begeleidingsvaardighe-
den per sept. 2015 t.b.v. 
doelstellingen Notitie 
Ontwikkeling OidS 
Actie: Sjoerd 
Aan de orde 
 
BoS-dag (18/03/15) 
Actie: Jeroen, Sjoerd 
(werkgroep BoSdag) 

Workshop BoSsen 
Actie: projectleiding 
 



 
 
 
 
 

Opfristraining TBV voor 15 
mensen op Zadkine ZHE 
Actie: Sjoerd 
Aan de orde 

 
Velon-registratietraject  voor 
‘niet-geregistreerde BoSsen’ 
(RV, MW.). 
Actie: Sjoerd/Joop 
Aan orde 

 

 
3. Bossen organiseren een 
gemeenschappelijke 
bijeenkomst voor stagiaires 

 Tijdig organiseren workshop 
t.b.v. studentenmiddag 
Actie: projectleiding 
Op orde 
 

Organiseren bijeenkomst 
BoS /vt-OidS-student  
tijdens studentenmiddag 
op 21/05/2014  
Actie: projectleiding 
 

 

 
4. Intake-assessment 

Onderzoek rendement intake-
assessment 
Actie: projectleiding 
Aan orde 
 
Informatiebijeenkomst intake-
assessment voor kandidaten 
duaaltraject  
Actie: projectleiding 
Aan de orde 
 

Informatiebijeenkomst t.b.v. 
intake-assessment 
Actie: Sjoerd 
Op orde 
 
Organisatie intake-
assessment (10/12 op 
Helinium) 
Actie:  Sjoerd 
Op orde 
 

 
 

 

 
5. Doorstroming studenten 

Studentenoverzichten updaten 
Actie: BoSsen, 
projectleiding 
Op orde 
 
Tijdelijke contracten op orde 
voor studenten die (indien 
nodig) onder ander bestuur 
geplaatst zijn? 
Actie: projectleiding, 
P&O/bedrijfsvoering 
Op orde 
 
Plannen LIO-assessments 
vertraagde 3ejaars duale 
studenten. 
Actie: BiS projectleiding 
Aan orde 
 
Bovenschools verevenen 
declaraties van duale 
studenten, afstemming 
carrièrepatroon 
Actie: Angelique, Henk, 
Sjoerd 
 
Contracten en betalingen 
duale studenten (2, 3, 4) 
aanpassen aan nieuwe situatie 
Actie: P&O, projectleiding 

Plaatsing duale studenten 1
e
 

jaar uit intake-assessment 
Actie:  projectleiding 
Op orde (5 studenten) 
 
Leerovereenkomsten 
eerste- en tweedejaars 
duale studenten. 
Actie: P&O, projectleiding 
 
Tussentijdse instroom duale 
studenten in eerste jaar (na 
intake-assessment HR). 
Actie:  projectleiding 
Op orde (3 studenten) 
 
Instroom: onderzoeken 
waarom aangemelde 
kandidaten afhaken voor het 
intake-assessment 
Actie: projectleiding/BiS 
Op orde  
 
 

Zo nodig afstemmen 
doorstroming studenten 
Actie: projectleiding 
 
Invulling vacatureruimte 
door 3e/4ejaars OidS-
studenten. Projectleider 
deelt duale studenten in. 
Actie: Besturen, 
projectleiding 
 
Plannen LIO-
assessments 3ejaars 
duale studenten. 
Actie: BiS, 
projectleiding 
Aan de orde 
 
Plannen 
startbekwaamheidsassa
ssment 4ejaars 
Actie: BiS, 
projectleiding 
 
Afstemmen 
doorstroming studenten 
Actie: Jeroen, Sjoerd, 
Angelique 
 
Stageplaatsen allejaars 
in beeld brengen voor 
nieuwe schooljaar 
Actie: BoSsen 
 
BoSsen zien toe op 
lessentaak 
(taakbelasting) 
Actie: BoSsen 
 
Lio-assessment van 
huidige 3ejaars duaal 
Actie: BoSsen, BiS 

Hoofdfase assessment 
(inleveren portfolio, 
assessment, presentatie 
op 02.07.2014) 
eerstejaars duaal 
+kennismaking nieuwe 
kandidaten  
Actie: BiS,  
projectleiding 
Aan de orde 
 
Proeve van 
bekwaamheid bij 
twijfelgevallen onder 
2ejaars duale studenten 
Actie:  projectleiding 
 
 

 
6. Werving 

Uitvoering Protocol Werving-
duaal (tijdlijn, acties, 
instrumenten, PR-materiaal).  
Actie: projectleiding, 
BoSsen 
Op orde 
 

Informatiebijeenkomst 
geïnteresseerden 
duaaltraject (Spijkenisse: 
29.01.14 / H’sluis: 04.02.14) 
Actie: projectleiding, 
Jeroen 
Op orde 
 
Interscholaire (HR) 
Actie: Jeroen/Michel 
 

  
 



 

 
7. Tussentijdse evaluatie 
 
 

 Kwaliteitsbewaking: 
afnemen tussentijdse 
evaluatie.  Verplicht in te 
vullen door elke OidS-
student (niet anoniem).  
Actie: BoSsen,  
projectleiding 
Aan de orde 
 
Evaluatie OidS n.a.v. vragen 
BBO/directeurenberaad 
Galilei 
Actie: Joop, Sjoerd 
Op orde 
 

 
 

 

 
8. Eindevaluatie 

Evaluatie samenwerking 
Actie: allen 

 Afnemen 
tevredenheidsmeting 
onder studenten 
(anoniem, tijdens 
studentenmiddag) 
Actie:  BiS, 
projectleiding 
 
Evaluatie jaarplan 
Actie: bovenbestuurlijk 
 
Aanpassen (matrix 
jaarplan) 
Actie: Sjoerd 

 

 
9. T.a.v. Organisatie algemeen 
 

Vaststellen begroting 2014-
2015 
Actie: projectleiding 
Op orde 

 
 

Algemeen 
Begeleidingsplan + 
addendum per vestiging 
uo-to-date? 
Actie: projectleiding 
Aan de orde 
 
Algemeen 
begeleidingsplan 
aanvullen met passage 
Begeleiden Startende 
Leraar (BSL). 
Actie: Sjoerd 
Aan de orde 

Opstellen begroting 
2014-2015 
Actie: projectleiding 
 
Financieel overzicht 
2013-2014 
Actie: projectleiding, 
Ton, Henk 
 
Samenstellen 
vergaderschema volgend 
schooljaar 
Actie: Sjoerd 
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1. Keurmerk 
1.2. Veldwerkinitiatief 

Afstemming/updaten 
kaderstellende nota.  
Actie: projectleiding, afd. 
financiën, directeuren 
Aan de orde 
 
Zie ook 2.7 (tussentijdse 
evaluatie) en 2.8 
(eindevaluatie) 

Bepalen van de positie die 
de school inneemt op het 
gebied van interne 
opleidingsmogelijkheden 
voor studenten aan de hand 
van het Keurmerk 
Opleidingsscholen.  
Actie: BoSsen 
Aan de orde 

VPR, NWN, ROOZ door 
ontwikkelen tot een door 
de NVAO 
geaccrediteerde en door 
OCW erkende 
opleidingsschool 
Actie: coördinator OS 
R’mond 
Aan de orde 

 

 
2. Beleid formuleren tot 
vermindering tekort 1

e
 en 2

e
 

graadsdocenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invulling arrangementen 
Platform Rijnmond 
Actie: Besturen, 
projectleiding 
Op orde 
 
Onderzoek mogelijkheden 
Opleidingsschool Rijnmond. 
Startbijeenkomst 23/9 
Actie: bestuurders, 
projectleiding 
Op orde 

 
 

  
  


