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Hercertificering partnerschool 
 

 
Inleiding  
Dit document beschrijft de kwaliteitsbewaking na de basisaudit en de werkwijze van de 
hercertificering van partnerscholen in het kader van het partnerschap Partners in Opleiding en 
Ontwikkeling. 
Iedere partnerschool heeft een basisaudit waarin ze laat zien dat ze voldoet aan de criteria van 
opleiden in de school. Deze criteria komen overeen met de criteria die de minister stelt aan de 
opleidingsschool. Het certificaat dat de school na de basisaudit ontvangt, is zes jaar geldig.  
Na deze audit vindt er voor de hercertificering een vervolgaudit plaats op basis van de criteria 
voor hercertificering. Deze heeft als doel de realisatie van de aanbevelingen uit de basisaudit en 
de verdere ontwikkeling binnen het partnerschap aan te tonen.  

 

 
Kwaliteitsbewaking na de basisaudit  
Na de basisaudit ontwikkelt iedere school en ieder bestuur zich verder op het gebied van samen 
opleiden. Het jaarlijkse Plan van Aanpak, dat wordt opgesteld door de bestuurder, BOC en 
relatiebeheerder, geeft richting aan de ontwikkelingen. Binnen besturen wordt gewerkt met  
interne audits en/ of schoolbezoeken om de kwaliteit te monitoren. We zien dat alle scholen zich 
ontwikkelen, maar dat er verschillen zijn tussen scholen. We vinden dat dat mag, mits de 
basiskwaliteit, vastgesteld in de basisaudit gewaarborgd blijft en ontwikkeling aangetoond kan 
worden. Timmermans (2009) spreekt van situationele kwaliteit: “de kwaliteit die men wil 
bereiken in relatie tot de kwaliteit die er op een bepaald moment is of wordt ervaren”. Dit past 
bij een professionele organisatie die zich kenmerkt door zich niet alleen aan te passen aan 
standaardeisen maar in staat is voortdurend nieuwe kwaliteit te ontwikkelen (Timmermans, 
Klarus & van Lanen, 2009). 

 

 

Hercertificering  
Zes jaar na de basisaudit laten besturen en scholen zien hoe ze de kwaliteit van de 
opleidingsschool borgen en zichzelf verder ontwikkelen binnen het partnerschap. Er vindt een 
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zogenaamde vervolgaudit plaats. Deze vervolgaudit  vindt plaats binnen een groep scholen. Het 
gaat hier om een groep van vier scholen uit twee besturen. 
Voor de vervolgaudit draagt iedere school zorg voor een (beeld) document waarin aandacht is 
besteed aan de aanbevelingen uit de basisaudit en de ontwikkelingen op het gebied van samen 
opleiden en onderwijsontwikkeling. 
De vervolgaudit wordt uitgevoerd door een vertegenwoordiger vanuit de opleiding en een 
vertegenwoordiger vanuit het beroepenveld.  

 

 

Criteria voor hercertificering 
 

1. Aanbevelingen uit de basisaudit zijn aantoonbaar gerealiseerd.  
Iedere school heeft bij de rapportage van de basisaudit ontwikkelpunten meegekregen. 
In de vervolgaudit wordt aangegeven hoe deze ontwikkelpunten zijn gerealiseerd.  

 
 2.  Criteria vanuit de kritische reflectie en het rapport van de NQA (2014).  

a.  De scholen werken, onderzoeken en leren onder andere met hulp van 
leerwerkgemeenschappen en/ of praktijkgericht onderzoek. Studenten participeren 
in deze vormen van onderzoek. Kenmerk is dat er systematisch tot 
kennisontwikkeling wordt gekomen en er ruimte is voor experiment.  

b.  De scholen dragen binnen het partnerschap bij aan leren in de 21e eeuw. Denk aan 
pedagogische en maatschappelijke opdracht, persoonlijk leiderschap, 
burgerschapsvorming, kritisch denken, wetenschap en technologie e.d. 

c.  De scholen werken inhoudelijk samen met de relatiebeheerder. 

d.  Er is sprake van structurele voortgaande professionalisering ten aanzien van het 
samen opleiden en samen kennis ontwikkelen. De interne coördinatoren opleidingen 
(ICO) en mentoren zijn up to date geschoold. 

 
 3.  De school biedt een rijke leeromgeving op het gebied van de thema’s Samenwerken met  
  ouders, Sociale Veiligheid, Uitgaan van verschillen en Opbrengstgericht werken. 
 
 4. De school beschrijft waarom zij een goede leerplaats is voor studenten en wat 

kenmerkend en specifiek is voor deze partnerschool. Scholen geven aan waarin ze 
zichzelf of samen met de opleiding  verder willen ontwikkelen. Dit wordt gedeeld door 
het team en studenten. 

 
 

Werkwijze 
 
Aan te leveren materiaal  

1. De school levert een (beeld) document aan waarin ze (beeldend) laat zien aan de criteria 
van de hercertificering te voldoen. Het document beslaat maximaal vier  A4 met beeld 
en/of tekst of vier minuten beeld. In het document wordt verwezen naar onderliggende 
documenten. 

2. Een preadvies van de bovenschoolse opleidingscoördinator en de relatiebeheerder 
waarin zij aangeven waarom de scholen worden voorgedragen voor de vervolgaudit. 
Daarbij wordt ingegaan op de criteria voor hercertificering. De BOC en relatiebeheerder 
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beschrijven hoe de kwaliteitscriteria van de basisaudit geborgd en gegarandeerd worden 
en onderbouwen dit met concrete voorbeelden. 

3. Verslag van de bespreking in het team van het onder 1. genoemde (beeld) document. 
Dit verslag wordt afgesloten met gezamenlijk geformuleerd ambities en 
ontwikkelpunten op het gebied van het  Partnerschap. 

4.  De documenten  en/of het beeldmateriaal zijn voorzien van naam, adres, mail- en 
telefoongegevens van de school en de  contactpersoon.  

 

 
Auditoren  
Na ontvangst van de documenten worden twee auditoren gezocht, één van de opleiding en één 
vanuit de partnerscholen. De auditoren hebben geen banden met het betreffende bestuur. De 
auditoren verspreiden de documenten onder de deelnemers. Het is de bedoeling dat iedereen 
elkaars documenten leest en kritische vragen voorbereidt. 
De auditoren plannen een moment en plaats voor de audit met de vier scholen. 
 
Het gesprek 
De audit heeft als doel vast te stellen hoe de school zich heeft ontwikkeld op het gebied van de 
criteria voor hercertificering. Daartoe worden in het gesprek:  
- Scholen door de auditoren kritisch bevraagd op de aangeleverde documenten. 
- De gesprekspartners door de auditoren met elkaar in gesprek gebracht, zodat zij elkaar 

kritisch bevragen op de aangeleverde documenten. 
 

a. Er zijn twee gespreksrondes. De eerste ronde is met de ICO’s van de vier scholen en de 
tweede ronde met de directeuren van de scholen. De BOC en de relatiebeheerder zijn 
aanwezig als toehoorder, evenals de directeuren in ronde 1 en de ICO’s in ronde 2. 

b.  In het gesprek staan de kwaliteitscriteria en het (beeld)document dat de school 
geschreven heeft centraal.  

c. De gesprekken hebben een duur van 45 minuten. 

 
Rapportage en geldigheid certificaat  

a. Uiterlijk drie weken na het gesprek ontvangt de groep scholen de rapportage en het 
oordeel.  

b. De opbouw van het verslag volgt de criteria.  

c. Het verslag wordt afgerond met een samenvatting van de sterke kanten van de groep 
scholen en ontwikkelpunten voor de komende periode.  

d. Dit certificaat is zes jaar geldig.  

 
Tijdinvestering van de auditoren en kosten  

a. De audit wordt altijd door twee personen uitgevoerd.  

b. Voor de voorbereiding wordt 2 keer 2 uur in rekening gebracht. Voor de uitvoering 2 
keer 2 uur, plus 2 keer 1 uur reistijd en 2 keer 1 uur voor het schrijven van het rapport. 
De kosten zijn 60 euro per uur. Deze gelden gaan naar de auditoren (€ 360,- per 
auditor).  

c. De totale kosten per audit zijn € 720,-. Deze kosten worden vanuit de subsidie 
opleidingsschool  betaald.  

 


