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Kwaliteitscriteria Partners in Opleiding en Ontwikkeling  
 

In dit memo vindt u de kwaliteitscriteria waaraan de partners, na vier jaar deelname, voldoen. De 

kwaliteitscriteria zijn opgebouwd rondom de indeling van het accreditatiekader van de NVAO en 

de Inspectie van het Onderwijs (2007). De criteria zijn in de verschillende geledingen van het 

project besproken. 

Na de beschrijving van de kwaliteitscriteria worden achtereenvolgens het protocol en de 

procedure voor de certificering beschreven.  

 

Partnerschap in opleiding en ontwikkeling toegelicht 
In het voorjaar van 2006 besloot de Marnix Academie een project te starten: Partnerschap in 

Opleiding en Ontwikkeling.  Dit project heeft als doel vorm te geven aan ‘partnerschap’ en 

daarbinnen het zorgdragen voor goed onderwijs op de opleiding en op de partnerscholen. We 

onderzoeken met elkaar mogelijkheden om samenwerking vorm te geven die aan deze doelen 

een bijdrage levert.  

Het project duurt vier jaar en de bedoeling is dat het partnerschap na die vier jaar  

geïmplementeerd is in het curriculum en de organisatie van de opleiding en in die van de  

partnerscholen. Dit project onderscheidt zich van de trajecten rondom Opleiden in de school, die 

vanaf 2002 in Nederland plaatsvinden en die zich uitbreiden. Het gaat bij Partnerschap in 

Opleiding en Ontwikkeling niet om een verschuiving van het opleiden naar de basisschool. Het 

gaat om het gezamenlijk zorgdragen voor goed onderwijs op de opleiding en de scholen van de 

partners. 

De Marnix Academie start dit project vanuit de overtuiging dat in deze onvoorspelbare, complexe 

en snel veranderende samenleving interorganisationele samenwerking nodig is. Dit is nodig om 

te komen tot goed onderwijs voor de studenten van vandaag die goede leraren moeten worden 

voor het onderwijs van vandaag en morgen.  

Bij kwalitatief onderwijskundig partnerschap gaat het om het gezamenlijk opleiden van 

studenten en leerlingen. Het gaat om partnerschap tussen opleiding en opleidingsscholen, dat 

ingebed is in integraal personeelsbeleid. Schoolontwikkeling heeft hierbij een centrale focus. Dit 

partnerschap richt zich op de student die opgeleid wordt tot leraar en daarnaast op het team van 

de school en de opleiding in het kader van voortgezette professionalisering. De focus richt zich op 

gezamenlijk belang. Organisaties blijven autonoom en hebben naast gezamenlijke belangen ook 

eigen belangen. Het doen van onderzoek door studenten, liefst samen met leraren van de 

basisschool en docenten van de opleiding, neemt een belangrijke plaats in de samenwerking in. 
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Waarom criteria van partnerschap? 
Het formuleren van criteria voor partnerschap past in het denken over kwaliteitszorg en 

kwaliteitsborging. Redenerend vanuit het INK-model of EFQM, dat de Marnix Academie hanteert 

voor de borging van haar kwaliteit, sluiten de criteria aan bij de fase ‘ketengeoriënteerd’ (fase 4) 

of zelfs bij de fase ‘organisatie gericht op totale kwaliteit’ (fase 5). We hebben ervoor gekozen de 

beschrijving van de kwaliteitscriteria aan te laten sluiten bij het accreditatiekader van de NVAO 

en de Inspectie van het Onderwijs.  

De betrokken partners hanteren de criteria als handvat om te komen tot beleid en ontwikkelings-

richting.  

 

Uitgangssituatie 
Bij de toetreding tot het partnerschap heeft het bestuur een bovenschools opleidingscoördinator 

(boc) aangesteld (taakomschrijving in hoofdstuk 5.3). Daarnaast is er sprake van een interne 

coördinator opleidingen (ico) per school of per meerdere scholen (taakomschrijving zie hoofdstuk 

5.3), die de verkorte of lange cursus op de Marnix Academie volgt en vervolgens haar 

deskundigheid blijft bevorderen. Daarnaast is hij/zij actief in het netwerk binnen het bestuur en 

draagt hij/zij bij aan de onderwijskundige samenwerking.  

De Marnix Academie draagt zorg voor een of twee relatiebeheerders per bestuur 

(taakomschrijving in hoofdstuk 5.3), die nauw contact onderhouden met de interne 

coördinatoren opleidingen en de bovenschoolse opleidingscoördinator. Ook levert hij/zij een 

bijdrage aan de totstandkoming van onderwijskundige samenwerking. De opleiding heeft hiertoe 

haar docenten voor minimaal 20 uur per jaar gefaciliteerd. 

 

Deze functionarissen zijn gefaciliteerd om hun werk goed te kunnen verrichten. De ico’s worden 

in ieder geval voor de duur van het project (1-8-2010) in geld gefaciliteerd door de Marnix 

Academie. Het bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de ico in tijd gefaciliteerd wordt.  

De relatiebeheerder wordt in tijd en geld gefaciliteerd door de Marnix Academie. 

Het bestuur verplicht zich om de boc te faciliteren in geld en tijd. Om zijn werk goed te kunnen 

doen heeft hij minimaal vier uur per week nodig.  
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Kwaliteitscriteria 

 

A. Doelstellingen en resultaten van het partnerschap 

 

1. Het partnerschap draagt ertoe bij dat de doelstellingen van de opleiding behaald worden. 

De student heeft op de leerwerkplek de gelegenheid om de eindkwalificaties van de 

opleiding te ontwikkelen (zie de competenties in het boek Informatie Praktijkleren). 

2. De onderwijskundige samenwerking tussen leraren, studenten en docenten van de 

 Marnix Academie draagt ertoe bij dat het hbo-niveau van het praktijkleren van de 

student gegarandeerd is. 

3. Het partnerschap draagt bij aan kwalitatief hoog gekwalificeerd personeel, zowel van het 

zittend personeel als van de aankomende leraren. 

4. Onderzoek en kennisontwikkeling vormen een onderdeel van het onderwijs op de opleiding 

en de scholen.  

 

Meting doelstellingen partnerschap 

- Vier ingevulde formats van beoordelingen van het praktijkleren van verschillende fasen in 

de opleiding. (1) 

- Minimaal twee speerpunten van de schoolontwikkeling in relatie tot de bijdragen die 

studenten met hulp van onderzoek hieraan hebben geleverd. (2) 

- Aangeven hoe het partnerschap ook buiten de student om vormgegeven wordt. Noem 

minimaal twee voorbeelden. (2) 

- Minimaal twee voorbeelden van onderzoek en kennisontwikkeling als onderdeel van het 

onderwijs. (4) 

- Beleidsstuk waarin integraal personeelsbeleid verantwoord wordt in relatie tot het 

partnerschap. (3) 

- Wanneer de school meer dan twee voorbeelden kan aangeven bij (2) en (4) komt ze in 

aanmerking voor een beoordeling ‘goed’.  

 

B. Programma 

 

5. A.  De opleiding en de scholen werken samen op het gebied van: 

- voortgezette professionalisering van medewerkers waar het raakt aan het 

partnerschap; 

- het opleiden van studenten; 

- het curriculum op de scholen en de opleiding, waar dit raakt aan het partnerschap;  

- gezamenlijke kennisontwikkeling onder andere met hulp van 

leerwerkgemeenschappen, netwerkteams en door het doen van onderzoek. 

 B. Er is een expliciete verbinding tussen de theorie (vooral taak van de opleiding) en het 

praktijkleren, waarbij aandacht is voor reflectie zodat de student theorie en praktijk kan 

verbinden. 

 C. De samenhang tussen het opleidingsdeel en het praktijkdeel is geëxpliciteerd en wordt 

door de opleiding geborgd.  
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6. Studenten doen ervaring op in gevarieerde onderwijssituaties zodat zij geconfronteerd 

worden met verschillende typen leerlingen en onderwijsconcepten. 

7. De afsluiting van het praktijkleren van de opleiding vindt plaats door verschillende 

beoordelaars op verschillende tijdstippen in de opleidingsfase 

 

Meting  

5A.  Concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de ico-cursus, gezamenlijke studiemiddagen, 

conferenties, netwerkbijeenkomsten. Geef minimaal twee voorbeelden. Meer dan twee 

voorbeelden voor een beoordeling ‘goed’.  

 Voor het opleiden van studenten en zie verder A 1-4. 

5B.  Geef twee voorbeelden waaruit dit blijkt. Meer dan twee voorbeelden zijn nodig om een 

beoordeling ‘goed’ te krijgen.   

5C.  Het praktijkboek, toetsplan en beleidsplannen van de partners. 

6.   Geef hiervan drie voorbeelden. Meer dan drie voorbeelden voor een beoordeling ‘goed’.  

7.  Geef aan hoe u dit realiseert.  

 

C. Inzet van personeel 

 

Lees in de memo onder het kopje ‘uitgangssituatie’ over de inzet van de bovenschools 

opleidingscoördinator, de interne coördinator opleidingen, de relatiebeheerder en de 

docent van de Marnix Academie. 

 

8. De mentoren zijn deskundig om de studenten te begeleiden en beoordelen in het 

ontwikkelen van de eindkwalificaties en onderhouden hun deskundigheid. (zie 

taakomschrijving in bijlage 4). 

 

Meting 

- Zie 3a. 

- Twee ingevulde formulieren van een voortgangsgesprek waaruit blijkt dat de mentor 

ontwikkelingsgericht kan beoordelen en twee ingevulde formulieren van een 

beoordelingsgesprek.  

- Jaartaakbelasting van docenten. 

- Aantoonbare deskundigheid van mentoren op gebied van begeleiden en beoordelen (zie 

personeelsbeleid van de betrokken school). 

 

Voor een beoordeling goed geeft de school nog minimaal twee andere bewijzen waaruit blijkt dat 

zij de kwaliteit van het personeel in het kader van het partnerschap hoog houden. 
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D. Voorzieningen 

 

9. De begeleiding van de opleiding en de partnerschool zijn op elkaar afgestemd en 

transparant voor de betrokkenen.  

 

Meting 

- Aantoonbare voldoende facilitering van de ico en de mentor.  

Geef aan hoe dit in de praktijk plaatsvindt aan de hand van de richtlijnen in het 

praktijkboek. Bij dit criterium is geen onderscheid tussen voldoende en goed.  

 

E. Interne kwaliteitszorg 

 

10. De partners hebben in het strategisch beleidsplan hun visie ten aanzien van partners in  

opleiden en ontwikkelen beschreven. 

11. De directeuren van de partnerscholen zijn vanuit hun onderwijskundig leiderschap 

medeverantwoordelijk voor het tot stand komen van onderwijskundige samenwerking en 

het opleiden van studenten.  

12. Op bestuursniveau houden de partners elkaar op de hoogte van ontwikkelingen in het kader 

van integraal personeelsbeleid waar dit raakt aan het partnerschap. Denk bijvoorbeeld aan 

functie- en taakdifferentiatie. 

13. De partners hebben een aantoonbaar goed functionerend intern kwaliteitszorg systeem en 

er is een systematische cyclus van plan-do-check-act bij de partner ten aanzien van de 

beleidsuitvoering van het partnerschap.  

 

Meting  

10.  Geef aan hoe dit beleidsplan in uw school uitgewerkt wordt. 

11.  Geef voorbeelden hoe de directie dit vorm geeft in de praktijk. 

12.  Wordt door de bovenschoolse opleidingscoördinatoren beschreven. Zij geven aan hoe dit in 

 de praktijk plaatsvindt.  

13.  Toon aan hoe u dit op schoolniveau realiseert.  

 

Voldoende is wanneer van de vier criteria er twee zijn gerealiseerd en goed als alle vier de 

criteria zijn gerealiseerd.  

 

 

 


