
Activiteitenverslag ODW 2022

Oktober 2022



1



Inhoudsopgave

Terugblik jaar 1 en vooruitblik jaar 2 3
Studentenaantallen 4
Professionalisering 6
Financiële verantwoording jaar 2021-2022 7
Opleidingsprogramma 8
Huisstijl 9
Samenwerking andere opleidingsscholen 9
Visitatiepilot 10
Huisacademies en transferdagen 12
Regionale verkenning samenwerking 12
ODW-Standaard uitwerken 12
Werkgroepen en activiteiten 12

Input voor het Activiteitenverslag: 14

Conclusie 16

Bijlage : Afspraken facilitering 17

Bijlage Uitputtingsoverzicht ODW 2021-2022 18

Bijlage: Concept meerjarenbegroting 21

Bijlage: activiteitenoverzicht jaar 2 2022-2023 22

2



Terugblik jaar 1 en vooruitblik jaar 2
In het cursusjaar 2021-2022 hebben wij voor het eerst als aspirantopleidingsschool een heel
jaar kunnen en mogen doorleven. We hebben ontdekt wanneer bepaalde momenten zich
afspelen die op de waan van de dag effect hebben, wanneer de piekmomenten zijn en hoe
we daar op in kunnen spelen. Dit heeft dan bijvoorbeeld te maken met plaatsingsmomenten
van studenten waar we ons de vragen hebben gesteld “welke instituut levert de studenten
op welk moment van het jaar aan?” , “hoe worden de studenten aangeleverd?”, “welk
systeem kunnen en willen we daarvoor gebruiken?”, “wat hebben wij nodig van de
lerarenopleidingen en wat hebben de lerarenopleidingen van ons nodig?” en ga zo maar
door. Deze vragen hebben wij afgelopen jaar aangevlogen samen met het Kernteam Samen
Opleiden van ODW en de Stuurgroep. Wat ons goed heeft gedaan, zijn de complimenten die
wij van diverse mensen van andere opleidingsscholen hebben mogen ontvangen, zoals
tijdens het begeleidingsgesprek DUS-I van 9 juni 2022. Dat geeft ons een enorme boost om
verder te bouwen aan de opleidingsschool.

Het afgelopen jaar hebben wij wel gemerkt dat communicatie belangrijk is en blijft. Wij
werken binnen de opleidingsschool op en met verschillende locaties. Dit betekent dat je
elkaar niet per se op de wandelgangen tegenkomt en even tussendoor iets kan vertellen.
Dat levert op dat de overlegmomenten wel toenemen om elkaar op de hoogte te houden. In
het komend cursusjaar weten we dat er een ‘ontwikkelpiek’ is. Hierdoor hebben wij veel
momenten ingepland in 2022-2023 om met elkaar te overleggen, zowel online als fysiek.

Daarnaast heeft niet iedereen evenveel tijd om in te zetten in de opleidingsschool, waardoor
dat ook een zoektocht is om te zien wie welke taken op zich kan nemen. Zo had Josje
officieel 40 uur voor schoolcoördinator en is dat per 1 januari 2023 vastgesteld op 0,2 fte
(jaarlijks 350 uur). Dit komt overeen met de uren voor Femke. Jantina is breder inzetbaar,
met onderwerpen die wel schuren aan de opleidingsschool. Zij heeft 0,8 fte voor al haar
werkzaamheden met het oog op de toekomst om haar ook op andere onderwerpen vanuit
LVO Delflanden in te zetten. De uren voor de instituutsopleiders van Hogeschool Rotterdam
zijn vastgesteld door HR op 240 uur per jaar (ongeveer 6 uur per week) alleen voor het
begeleiden van de studenten. In schooljaar 2021-2022 waren er vanuit HR drie
instituutsopleiders aangewezen voor ODW en één voor de N1-studenten. In schooljaar
2022-2023 hebben wij op dit moment twee instituutsopleiders en wordt er nog gezocht naar
een instituutsopleider voor de N1-studenten. De begeleiding van ICLON en TU Delft SEC
voor de studenten is individueel geregeld per student. Elke student krijgt een eigen
supervisor. Vanuit ODW is er nog wel een wens voor komend cursusjaar om een eigen
ambassadeur toegewezen te krijgen, zoals ze wel hebben voor andere opleidingsscholen.
De stagecoördinator van TU Delft SEC van cursusjaar 2021-2022 (Ruud van Uffelen) gaat
per 1 oktober met pensioen en zal vervangen worden door Suzanne Schut en Hanno van
Keulen.

In het ontwikkelplan hebben wij voor het eerste jaar een aantal speerpunten opgenomen
waaraan wij werken waaronder:

● het opstellen, uitvoeren en evalueren van het opleidingsprogramma van de
studenten HR-IvL N1 en N2;
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● de begeleidingsstructuur verder uitbouwen: bijvoorbeeld door de rollen van
werkplekbegeleider en schoolopleider verder in te vullen op de schoollocaties;

● de professionalisering van de opleiders binnen ODW (o.a. werkplekbegeleiders en
schoolopleiders opleiden via Hogeschool Rotterdam en ICLON);

● een start maken met het ontwikkelen van de kwaliteitsplan om de kwaliteit te kunnen
meten en borgen;

● draagvlak vergroten binnen de schoollocaties;
● samenwerking met andere opleidingsscholen.

Naast datgene wat in het ontwikkelplan is opgenomen, zijn er ook ontwikkelingen die ervoor
hebben gezorgd dat we ons ook bezig hebben moeten houden met wat “vandaag de dag”
speelt. Denk hierbij aan het opnemen van de deeltijdstudenten in de opleidingsschool.
Tijdens het begeleidingsgesprek met DUS-I hebben wij twee uitdagingen uitgekozen
waarover wij in gesprek gingen met de afgevaardigden van de peer review commissie. De
twee vragen die daarbij overkoepelend waren, waren “Doen wij het goede?” en “Doen wij het
goed genoeg?”. Als feedback krijgen wij complimenten voor wat wij in korte tijd al hebben
neergezet. Waardering voor dat wat er staat. Ze vonden het fijn dat de Miro is toegevoegd.
Vraag daarbij: is het de tool voor de programmamanager of is het een tool voor iedereen.
Marvin geeft aan dat het nu in beginsel een tool voor de programmamanager is, waar
'anderen' aan mee kunnen werken. Voor buitenstaanders is het wel fijn dat de Miro inzicht
biedt waar we als opleidingsschool mee bezig zijn.

Draagvlak binnen de schoollocaties pakken wij in cursusjaar 2022-2023 aan door
zichtbaarder te worden. De schoolcoördinatoren en de programmamanager zullen enkele
keren tijdens de directievergaderingen updates geven aan de schoolleiders. Bij ISW en LVO
Delflanden zal dit extra geagendeerd worden, bij SCO Delft is het te agenderen door Josje.
Bij ISW krijgen twee directeuren ODW in hun portefeuille en is er een aanspreekpunt direct
voor Femke. Hierdoor krijgt ODW meer aandacht. Ook zal de visitatieprcedure in de
komende jaren ervoor zorgen dat er een moment komt om extra stil te staan bij Samen
Opleiden (en Samen Porfessionaliseren).

Studentenaantallen
Bij de aanvraag voor de aspirantstatus hebben wij aangegeven wat ons beoogd aantal
studenten is:
Cursusjaar 2021 - 2022: 90
Cursusjaar 2022 - 2023: 110
Cursusjaar 2023 - 2024: 140
Cursusjaar 2024 - 2025: 140

In het cursusjaar 2021-2022 hebben wij in totaal 135 studenten een opleidingsplek aan
kunnen bieden. Deze studenten worden op dit moment bijgehouden in een Excelbestand.
SCO Delft heeft 47 studenten binnen gehad, Lucas ISW heeft 49 studenten binnen gehad
en Lucas VO Delflanden (dit jaar zonder de Zoetermeerse scholen gerekend) heeft 39
studenten binnen gehad. Dit betekent dat we 45 studenten meer in de opleidingsschool
hebben opgeleid dan beoogd. De stagebureaus van de lerarenopleidingen waren in de lead
om studenten aan te bieden op basis van hun postcode. Het stagebureau van ICLON neemt
ook de plaatsing van TU Delft SEC daarin mee. Vervolgens werden de plaatsingslijsten
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aangeleverd aan de schoolcoördinatoren en tijdens de plaatsingtafels (met de
schoolcoördinatoren en de programmamanager) werden de studenten ingedeeld, evenals
het doorplaatsen van de studenten binnen ODW. Bij het doorplaatsen was ook de
regiocoördinator van de HR aanwezig om achtergrondinformatie te kunnen verschaffen over
studenten (op welk niveau ze nu zitten, wel of niet stoppen, wel of niet doorplaatsen en ook
eventueel binnen wel onderwijscontext doorplaatsen.

Dat we 45 studenten meer een opleidingsplek hebben kunnen bieden, geeft aan dat er
genoeg docenten studenten willen begeleiden als werkplekbegeleider. Deze docenten
moeten we koesteren. Een manier om dat te doen is o.a. om alle lerarenopleiders
(waaronder de werkplekbegeleiders) in het zonnetje te zetten met een attentie op de Dag
van de Lerarenopleider (dit gaan we voor het eerst doen in november 2022) en volop
aandacht te besteden aan het behalen van hun certificaat. De schoolcoördinatoren
organiseren dat voor de werkplekbegeleiders die vallen binnen hun schoolbestuur.

Vanaf schooljaar 2022-2023 sluiten de Zoetermeerse scholen, Picasso Lyceum,
Praktijkcollege Zoetermeer en Motion, zich aan bij ODW vanuit LVO Delflanden. DIt betekent
dat we theoretisch nog meer plaatsen zouden kunnen bieden aan de studenten. Waar we
met z’n allen wel op moeten letten is dat er meer mogelijkheden komen om studenten te
plaatsen bij LVO Delflanden (met negen locaties) dan bij SCO Delft (met drie locaties) en
ISW (met vijf locaties). In schooljaar 2021-2022 hadden we een mooie balans qua aantal
studenten, bij de start van schooljaar 2022-2023 lopen de aantallen verder uiteen (SCO Delft
16 studenten, ISW 40 studenten en LVO Delflanden 59 studenten). Dit schooljaar hebben wij
verschillende momenten van instroom met deeltijdstudenten vanuit Hogeschool Rotterdam
en in februari starten de N1-studenten van Hogeschool Rotterdam (prognose HR studenten
N1: 30 studenten) en ook vanuit ICLON en TU Delft SEC stromen er dan studenten in.
Daarbij zal SCO Delft de voorkeur krijgen met plaatsing om meer balans te creëren. Rond
maart 2023 willen wij een procedure hebben geschreven met ankerpunten in het jaar m.b.t.
inventariseren van stageplekken en de stageplaatsing.

5



Peildatum: 1-10-2022 (aan het einde van het cursusjaar worden de definitieve cijfers berekend)

Om deze informatie goed bij te kunnen houden / up-to-date te houden, stellen wij in
cursusjaar 2022-2023 iemand binnen de schoollocaties aan om de administratieve
handelingen te verrichten.

Professionalisering
In het activiteitenoverzicht jaar 1 is het actiepunt opgenomen: Organiseren van de
bemensing van het programma (inzet schoolopleiders, IO’ers, wpb’ers, etc.).
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Wij hebben als doel om op elke schoollocatie tenminste één schoolopleider te hebben. In
schooljaar 2021-2022 hadden we helaas niet op alle schoollocaties een schoolopleider. Dit
heeft er wel voor gezorgd dat de communicatie voor wat betreft ODW spaak liep en een
enorm gemis is geweest. Bij de start van schooljaar 2022-2023 hebben wij op alle
schoollocaties minstens één schoolopleider. De schoolopleiders hebben ook een eigen
periodiek overleg. In het overzicht hebben wij de gecertificeerde werkplekbegeleiders
opgenomen.

Ons doel is om dit jaar 50% van de beschikbare werkplekbegeleiders te certificeren. In
schooljaar 2021-2022 hebben wij van Hogeschool Rotterdam de cursussen
“werkplekbegeleider module A” en “werkplekbegeleider module B” ingekocht voor het
certificeren van de werkplekbegeleiders en de cursus “schoolopleider” voor het certificeren
van de schoolopleiders. In het Kernteam en de Stuurgroep zullen wij ook bepalen wanneer
iemand voldoet aan de eisen van de certificering, met het oog op eerder verworven
competenties en de cursussen meer op maat voor ODW maken, idealiter in gezamenlijkheid
met Hogeschool Rotterdam, ICLON en TU Delft. Vanuit Hogeschool Rotterdam wordt de
assessorentraining kosteloos aangeboden voor schoolopleiders en wij zullen de
schoolopleiders dan ook zeker aansporen om deze cursus te volgen.

De facilitering voor de schoolopleiders en de werkplekbegeleiders is vastgelegd in het
reglement: voor een werkplekbegeleider 36 uur per student (behalve voor een HR
N1-student, namelijk 18 uur) en voor een schoolopleider 24 uur per student (behalve voor
HR N1-studenten, HR N4 studenten, studenten educatieve minor, zij-instromers en
deeltijders). In de bijlage heb ik nogmaals de afspraken toegevoegd. Waar bij schoolleiders
verwarring optrad afgelopen schooljaar is de zin:
“Overkoepelende facilitering scholen (coördinerende taken en werkplekcurriculum:
schoolcoördinator en schoolopleiders):

● 342 uur per school per schooljaar”
Dit houdt in dat de schoolcoördinator en de schoolopleider per schoollocatie een pot van 342
uur onderling kunnen verdelen voor het uitvoeren van taken naast de uren die een
schoolopleider krijgt per student. Ons doel is om dit jaar deze faciliteringsafspraken bij de
schoolleiders helder te krijgen. Wij gaan hiervoor een ander begeleidingsdocument opstellen
waar de taken uitgesplitst zijn in uren en dit delen met de schoolleiders. Hiermee krijgen we
helderheid voor zowel de schoolleiders als de verschillende lerarenopleiders. Voor
cursusjaar 2022-2023 lijken ook alle schoolcoördinatoren in hun rol voldoende uren te
krijgen en tenminste één dag per week onafgebroken te kunnen besteden aan ODW.

Financiële verantwoording jaar 2021-2022
In schooljaar 2021-2022 hebben wij een subsidie voor de opleidingsschool van €250.000.
Hiervan is op het moment van schrijven (oktober 2022) een bedrag van €178.998,54
gedeclareerd. Het ontwikkelen van de website is nog niet gefactureerd. Wij hebben hiervoor
een bedrag van €10.000,00 begroot in schooljaar 2021-2022. In de begroting voor
schooljaar 2021-2022 hebben wij een post van €2.000,00 opgenomen voor de
administratieve ondersteuning. Daar hebben wij geen gebruik van gemaakt. Voor wat betreft
PR en communicatie hebben wij een post van €5.000,00 begroot, daar hebben wij van
slechts €282,00 gebruik gemaakt. Het komende schooljaar zullen wij het resterende bedrag
voor PR en communicatie inzetten voor het tastbaar maken van ODW, bijvoorbeeld door het
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uitdelen van gepersonaliseerde koffiemokken tijdens de Dag van de Lerarenopleider op 4
november 2022. In cursusjaar 2022-2023 hebben we nog eenmaal een vast subsidiebedrag
van €250.000 voor de ontwikkeling van de opleidingsschool. In de bijlage is de
concept-meerjarenbegroting terug te vinden.

Opleidingsprogramma
In cursusjaar 2020-2021 hebben wij al een deel van het opleidingsprogramma voor de
studenten HR-IvL niveau 1 (N1) gedraaid en geëvalueerd (ODW-on-stage). In cursusjaar
2021-2022 hebben wij voor de studenten HR-IvL N1 en studenten HR-IvL N2 een
programma opgezet en gedraaid. Een sterk onderdeel in het opleidingsprogramma is het
organiseren van de transferdagen: dagen waarbij de theorie aan de praktijk worden
gekoppeld. Wij gebruiken de transferdagen niet alleen voor de studenten HR-IvL, maar ook
voor de wo-studenten (ICLON en TU Delft/SEC). Daarnaast willen wij de transferdagen ook
toegankelijk maken voor de deeltijdstudenten, zij-instromers en in de toekomst ook voor de
docenten die al in dienst zijn. Wij zijn wel op zoek naar de verhouding van de verschillende
lerarenopleidingen en de kernwaarden van de opleidingsschool: de hele-taak benadering
van het ICLON, de ontwerpgerichte benadering van SEC en de concentrische benadering
van HR-IvL waarbij wij de kernwaarden bevlogenheid, professionele nieuwsgierigheid en
vakmanschap aan elkaar willen koppelen. Als feedback tijdens het begeleidingsgesprek met
DUS-I krijgen wij dan ook mee dat de visie leidend is en de kernwaarden moeten in alles
terugkomen.

Naast het Samen Opleiden, hebben we in het ontwikkelplan ook uitgesproken dat we
inductie meenemen: “In het eerste jaar van de aspirantfase gaan we de
inductieprogramma’s van de scholen, die in het verleden met de partneropleidingen zijn
ontwikkeld op elkaar afstemmen en afstemmen op het proces van Samen Opleiden. De
acties die daaruit voortkomen, worden opgenomen in de jaarplannen van ODW.” Aan het
begin van het kalenderjaar hebben we besloten om deze kwestie niet op te pakken in de tijd
zoals wij dat in het activiteitenoverzicht hadden aangegeven, maar iets verder in de tijd te
plaatsen.

Het opleidingsprogramma willen we ook voorzien van een duidelijke regionale component. In
het ontwikkelplan hebben we het volgende opgenomen: “In jaar 1 gaan we een regionale
verkenning uitvoeren om te bepalen welke samenwerkingen tussen regio en onderwijs er al
zijn en te bezien in hoeverre die aansluiten bij de visie van ODW op Samen Opleiden. Smart
Makers Delft is daarvan een voorbeeld.” De regionale verkenning is nog niet geheel van de
grond gekomen. Zo heeft Smart Makers Delft pas sinds maart 2022 een
programmamanager en zal er in cursusjaar 2022-2023 contact worden gelegd.
Om het opleidingsplan en -programma te schrijven, werken wij met drie werkgroepen
(“curriculum en opleidingsprogramma”, “professionalisering” en “kwaliteitszorg en -cultuur”).
Naast de werkgroepen werken we ook met een kernteam Samen Opleiden om zo de
opleidingsschool te ontwikkelen.

In het activiteitenplan van jaar 1 (schooljaar 2021-2022) hebben wij de volgende activiteiten
opgesomd:

● Huisstijl
● Samenwerking andere opleidingsscholen
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● Visitatiepilot
● Professionalisering begeleiders
● Regionale verkenning samenwerking
● ODW-Standaard uitwerken

Huisstijl
Wij hebben een huisstijlhandboek via RV Webdiensten laten ontwikkelen en we hebben een
website in dezelfde huisstijl ontwikkeld:

Bron: Miro onderdeel website

De website wordt op dit moment ingezet als ons uithangbord naar de mensen van buitenaf.
Op de website is te vinden wat de opleidingsschool precies inhoudt, het
opleidingsprogramma is te vinden in de vorm van de programmaboekjes etc. Aankomend
schooljaar willen we de website meer gaan inzetten als plek waar de studenten terecht
kunnen voor het inschrijven voor de transferdagen (a.d.h.v. een inschrijfsysteem), waar de
studenten en opleiders terecht kunnen voor de activiteiten (m.b.v. de agendafunctie) en de
functie als uithangbord naar de buitenwereld blijft bestaan. Er wordt aankomend schooljaar
een intranet gemaakt voor de verschillende opleiders van de toekomstige docenten, waarin
afgeschermde gegevens op te vragen zijn / terug te vinden zijn (en iedereen dit ook weet te
vinden). Dit zal ten goede komen van de communicatie tussen verschillende lagen opleiders
en verschillende locaties.

Samenwerking andere opleidingsscholen
In schooljaar 2021-2022 hebben wij op verschillende manieren en via verschillende
ingangen de samenwerking opgezocht met andere opleidingsscholen. De eerste
opleidingsscholen waarmee wij zijn gaan samenwerken, zijn de “vier Haagse
opleidingsscholen” (HOS, OSH, NOD Haaglanden en 4OLS). Qua partners hebben wij ook
overlap: Lucas Onderwijs, Hogeschool Rotterdam, ICLON en TU Delft SEC. Marvin heeft in
zijn rol als programmamanager regelmatig contact met Judith de Ruijter, Esther de Ruijter,
Gabi Holtgrefe en Alette Boone, de programmamanagers van de eerder genoemde Haagse
opleidingsscholen. Tussen de opleidingsscholen is de “right to copy” met elkaar
afgesproken: daar waar al iets goed ligt overnemen en ombouwen naar een werkbaar
product voor de desbetreffende opleidingsschool, met elk zijn eigen sausje en ingrediënten.
Een voorbeeld van een onderlinge uitwisseling is dat vanuit NOD Haaglanden de procedure
(en bijbehorende bestanden) werd gestuurd voor onderlinge visitaties en wij binnen ODW dit
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hebben gebruikt als basis voor de visitatiepilot. Vervolgens zijn de bestanden voor de
visitatiepilot van ODW weer uitgewisseld met Judith de Ruijter voor 4OLS. Zo versterken wij
elkaar in de regio. Aankomend schooljaar willen wij de uitwisseling en met deze vier
opleidingsscholen meer structuur geven. De programmamanagers van de opleidingsscholen
ODW, OSH, NOD Haaglanden, 4OLS en HOS zullen hier in schooljaar 2022-2023 een
modus zoeken om structureel met elkaar kennis uit te wisselen.
Zo zal Marvin met Judith, Esther, Gabi en Alette gaan inplannen hoe vaak zij bij elkaar
komen om informatie met elkaar uit te wisselen, zodat er meer regelmaat in komt.

De samenwerking en uitwisseling met andere opleidingsscholen in Nederland is ook te
vinden via:

● netwerkbijeenkomsten van Platform Samen Opleiden
○ in schooljaar 2021-2022 was dit door deel te nemen aan het ontwikkeltraject.

Hierdoor is er contact gelegd met o.a. Pettra van Beveren,
programmamanager van NOA. In schooljaar 2022-2023 hebben Marvin en
Pettra een afspraak staan om onderwerpen zoals peer review met elkaar uit
te wisselen.

● het leernetwerk van Platform Samen Opleiden
○ o.l.v. Bob Koster worden de vier waarborgen behandeld en samen met vier

andere aspirant-opleidingsscholen uitgewisseld hoe wij de waarborgen
inzetten in ons eigen opleidingsschool.

● het programmaleidersoverleg Hogeschool Rotterdam
○ de opleidingsscholen waar Hogeschool Rotterdam ook partner is hebben vijf

keer per jaar gezamenlijk overleg over onderwerpen die spelen m.b.t. de
HR-studenten.

○ Aankomend schooljaar zal de dialoog op basis van de waarborgen vaker
gevoerd worden bij dit overleg en is het doel om met andere
opleidingsscholen meer uit te wisselen.

○ Samen kwaliteit vergroten.

In schooljaar 2022-2023 gaan wij verkennen of wij deel kunnen nemen aan het koppeltraject
van Platform Samen Opleiden. Op de website van Platform Samen Opleiden staat hierover
het volgende: “In het koppeltraject koppelen we opleidingsscholen met een
ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Dit zijn experts uit andere
opleidingsscholen, die als ‘kritische vriend’ advies en gerichte feedback geeft en helpt bij de
ontwikkeling van de opleidingsschool. De match wordt gemaakt op basis van de
ondersteuningsvraag: we zoeken op basis hiervan een ervaren koppelpartner met de juiste
expertise in huis. In onderling overleg tussen de deelnemer en de ervaren koppelpartner
wordt vervolgens bepaald hoe de ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke zin,
vorm krijgt. Het Platform faciliteert de ervaren koppelpartner om bijvoorbeeld overleg te
voeren, stukken te lezen, te sparren, aan te sluiten bij een vergadering of een proefvisitatie
te doen.”

Visitatiepilot
In ons gesprek met de peer-review commissie kwam naar voren dat wij nog grote stappen
moeten zetten in waarborg 4 (kwaliteitscultuur). In het verslag is het volgende opgenomen:
“De commissie adviseert het partnerschap haar kernwaarden te vertalen naar indicatoren.
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Zij heeft hier in het dossier onder de waarborg ‘leeromgeving’ al een basis voor gezien.
Vanuit deze basis kan het partnerschap een kwaliteitscultuur opbouwen waarin de in het
ontwikkelplan beschreven ambities bij de waarborgen transparant en meetbaar worden
gemaakt. Tenslotte adviseert de commissie ook betrokkenen op tactisch en operationeel
niveau onderdeel van, en verantwoordelijk te maken voor, deze kwaliteitscultuur.”

In het ontwikkelplan hebben wij opgenomen dat wij ons bezig zouden houden met het
opzetten van een kwaliteitsplan met als eerste stap een visitatiepilot. In cursusjaar
2021-2022 zijn wij (als kernteam Samen Opleiden) enkele keren bij elkaar gekomen om de
visitatiepilot op te zetten. De visitatiepilot hebben wij schematisch uitgewerkt op een
Miro-bord (de afbeelding linkt door naar Miro):

De visitatiepilot is opgezet met als doel om de kwaliteitsindicatoren te ontdekken en om de
resultaten in te zetten voor een jaarcyclus. De uitvoering van de visitatiepilot is de nulmeting
voor de ontwikkeling van de ODW-kwaliteitscultuur. In het ontwikkelplan staat: “Het is onze
ambitie dat we daarmee aan het eind van jaar 1 informatie hebben verzameld om de pilot in
jaar 2 te kunnen verbreden tot een visitatie in het gehele partnerschap. Tevens is het ons
doel om zo voldoende inzichten te hebben gekregen om een cyclisch proces te ontwerpen
waarmee we in komende jaren het van elkaar leren op diverse niveaus structuur gaan
geven: de ODW-jaarcyclus.” In het ontwikkelplan hebben wij opgenomen dat wij in het jaar
2021-2022 een visitatiepilot zouden optuigen en uitvoeren. Tijdens het ontwikkelen van de
visitatiepilot kwamen wij erachter dat het langer dan gepland zou duren om de pilot goed op
te zetten en daadwerkelijk uit te voeren. Inmiddels hebben wij de visitatiepilot opgezet en de
uitvoering vindt plaats in november 2022.

Wij hebben ervoor gekozen om de drie schoollocaties te nemen waarvan de
begeleidingsstructuur in onze ogen al staat zoals wij dat voor ogen hebben, te weten CLD
Molenhuispad, Stanislascollege Westplantsoen en ISW Hoogeland. Aan de hand van deze
bezoeken zullen wij het proces evalueren en de kwaliteitsindicatoren voor het vervolg
vaststellen. De visitatiepilot is opgezet aan de hand van de vier waarborgen met daaraan
gekoppeld onze drie kernwaarden bevlogenheid, vakmanschap en professionele
nieuwsgierigheid.

1 december wordt de laatste schoollocaties gevisiteerd en aan de hand van de verslagen
wordt de visitatiepilot geëvalueerd door de werkgroep Kwaliteitszorg en -cultuur. Deze
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evaluatie zal ingezet worden voor het opzetten van de uiteindelijke uitrol over de rest van de
schoollocaties. Op dit moment hebben wij nog geen uitspraak gedaan over het aantal
schoollocaties die we hierna per jaar willen visiteren. Voor de visitatiepilot hebben wij
gekozen om eerst de pilot uit te voeren om te ontdekken wat wij nodig hebben voor een
volledige uitrol. Denk hierbij aan het inhuren van een extern persoon om mee te gaan met
het visiteren, om trainingen te geven etc.

Huisacademies en transferdagen
Met betrekking tot de loopbaanontwikkelingen zijn wij binnen ODW al bezig met het
betrekken van de inductietrajecten bij de opleidingsschool en zijn we ook bezig met het
opzoeken van de samenwerking met de beide huisacademies (SCO Academie en Lucas
Academie). Sinds cursusjaar 2022-2023 kunnen de studenten van ODW en (startende)
docenten bij beide huisacademies cursussen volgen. Dit is een mooie stap met het oog op
sHRM. Ook worden de transferdagen opengesteld voor diverse studenten/stagiairs: zo zijn
dit jaar ook alle mbo-studenten en hbo-studenten van niet-partners (HALO, Conservatorium,
Hogeschool Utrecht) ook uitgenodigd om deel te nemen aan de transferdagen, mits dit past
binnen hun eigen leerproces en leerbehoeften. Iedereen is welkom! De werkgroep gaat hier
verder op door om ook de kernwaarden van ODW erin te verweven.

● https://www.lucasacademie.nl/
● https://academie.scodelft.nl/

Regionale verkenning samenwerking
In het ontwikkelplan hebben wij opgenomen dat wij regio-geïnspireerd leren willen
verkennen en inzetten in ons curriculum, bijvoorbeeld door de samenwerking met ISW
Onderneemt, TechnoHub en Smartmakers Delft. ISW Onderneemt is een onderdeel van het
programma voor schooljaar 2022-2023 en daar hebben wij al mooie stappen in gezet. ISW
Onderneemt is een onderdeel bij een van de transferdagen. TechnoHub is in een gevorderd
stadium om samen te werken met ODW, met o.a. co-teaching. Op 8 juli en op 29 september
jl. zijn daar ook al gesprekken over gevoerd. Hierdoor zal de samenwerking met TU Delft
SEC ook intensiever worden op het gebied van bèta-georiënteerde studenten. Smartmakers
Delft is nog niet van de grond gekomen. Aankomend schooljaar zullen wij verkennen wat de
mogelijkheden hierin zijn en zullen de programmamanagers van ODW en Smartmakers Delft
contact leggen met elkaar.

ODW-Standaard uitwerken
Het digitale handboek voor ODW (ODW-Standaard) is op dit moment in opbouw. In
december 2022 zal dit handboek verder uitgewerkt zijn en zullen in de loop van het jaar de
eventuele aanpassingen erin verwerkt worden. Het handboek zal dan ook gebruikt worden
door o.a. de schoolleiders om te zien waar de schoollocaties aan moeten voldoen en hoe zij
de verschillende opleiders kunnen faciliteren. In het handboek zullen wij dit jaar ook de
jaarcycli gaan uitwerken, samen met de werkgroep Kwaliteitszorg en - cultuur.
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Werkgroepen en activiteiten
In cursusjaar 2021-2022 is de werkgroep “Curriculum” opgestart. De werkgroep heeft
gewerkt aan het opstellen van de opleidingsactiviteiten en specifiek de transferdagen. De
bemensing van de werkgroep “Curriculum” ging ook voorspoedig waardoor de werkgroep
eerder kon opstarten. De werkgroepen “Professionalisering” en “Kwaliteitszorg en -cultuur”
zijn in cursusjaar 2022-2023 van start gegaan. De bemensing van deze twee werkgroepen
ging wat moeizamer. Zo was er lange tijd onduidelijkheid over de invulling van mensen
vanuit ICLON. Tot op heden is alleen Nelleke Belo aangesloten vanuit ICLON. Onze wens is
wel dat er nog iemand beschikbaar komt om deel te nemen in een van de werkgroepen. Ook
het naderende pensioen van Ruud van Uffelen maakte het onduidelijk wie in de
werkgroepen zouden kunnen deelnemen vanuit TU Delft SEC. Sinds oktober 2022 is het
duidelijk dat Hanno van Keulen in de Stuurgroep zal plaatsnemen en Suzanne Schut in de
werkgroepen “Curriculum” en “Professionalisering” zal deelnemen. Dit komt ook de inzet
vanuit de universitaire lerarenopleidingen ten goede, aangezien het gevaar bestaat dat de
Hogeschool Rotterdam meer kan inzetten dan de ulo’s. Voor wat betreft de inzet vanuit
Hogeschool Rotterdam: helaas is Pascale Rombouts van functie veranderd binnen HR. Zij
zou eigenlijk deelnemen in de werkgroep “Kwaliteitszorg en -cultuur”. Op dit moment is er
nog geen directe vervanger voor haar gevonden. Marlies Ronner neemt vanuit HR deel aan
de werkgroep “Professionalisering”.

Het Kernteam heeft de rol van de werkgroep “Kwaliteitszorg en -cultuur” aangenomen in
cursusjaar 2021-2022 v.w.b. de visitatiepilot. In schooljaar 2022-2023 zal de werkgroep
“Kwaliteitszorg en -cultuur” hier op doorontwikkelen. De werkgroepen worden aangestuurd
door de schoolcoördinatoren in cursusjaar 2022-2023. Voor de werkgroep “Kwaliteitszorg en
-cultuur” heeft Hugo Koning het voorzitterschap dit cursusjaar, aangezien Josje vanaf 17
december 2022 tot aan de voorjaarsvakantie met verlof is. Jantina (voorzitter werkgroep
Curriculum), Femke (voorzitter werkgroep Professionalisering) en Josje (lid werkgroep
Kwaliteitszorg en -cultuur) koppelen de activiteiten terug aan het Kernteam. Werkgroep
“Professionalisering” en werkgroep “Kwaliteitszorg en -cultuur” werken de verslagen uit op
Miro.
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Input voor het Activiteitenverslag:

Activiteitenverslag ODW – Scholengroep ISW
In het schooljaar 2021-2022 hebben we een vervolg gegeven aan het ontwikkelen van de
opleidingsschool. In het voorjaar van 2021 kregen we de eerstejaars studenten binnen bij
ISW Hoogeland. Ondanks de corona-maatregelen konden we de studenten een interessant
programma aanbieden. In september 2021 heeft ISW een rol gespeeld bij de voorbereiding
voor de DUS-I. Dit gesprek is goed verlopen met als gevolg dat we de aspirant status binnen
hebben voor ODW. Afgelopen jaar hebben we heel veel ontwikkeld met betrekking tot de
invulling van de transferdagen, de visitatie pilot, logo’s en zichtbaarheid van ODW, het
werven van schoolopleiders en WPB bij de andere locaties en het ervaren hoe het allemaal
werkt als opleidingsschool.

We zijn trots op de succesvolle transferdagen die we hebben georganiseerd binnen ISW. De
N1 studenten hebben kennis gemaakt met het praktijkonderwijs en de Technotheek bij het
Vakcollege. Bij ISW Hoogeland hebben de N2 studenten nagedacht over de waarden die zij
meebrengen als persoon bij hun docentschap en hoe dit kan overkomen op de leerlingen.
Daarnaast ben ik er trots op hoe we het programma voor N1 hebben vormgegeven binnen
de carrousel, het programmaboekje met de diverse opdrachten voor de studenten en de rol
van de SO bij het beoordelen van de studenten.

Aan het einde van schooljaar 2022-2023 wil ik dat de andere ISW-locaties zicht hebben op
wie WPB wil worden (Sweelincklaan, Gasthuislaan en Irenestraat) en dat deze collega's
uiterlijk in het najaar 2023 kunnen starten met de WPB-training. Daarnaast zie ik graag dat
mijn SO's zich verder ontwikkelen in hun rol als schoolopleider en dat zij de boodschap van
Samen Opleiden kunnen uitspreken binnen hun schoollocatie waarbij zij ondersteuning
krijgen van het MT. Ik zie voor mij dat volgend schooljaar (23-24) ook een transferdag op
bijvoorbeeld de Sweelincklaan of de Irenestraat georganiseerd kan worden.
Mijn focus voor dit schooljaar is de zichtbaarheid van ODW vergroten bij alle ISW-locaties en
zorgen dat de basisstructuur op orde is, namelijk dat de SO groeit in zijn rol, dat er
voldoende WPB'ers zijn en dat binnen de school van conciërge en administratie tot aan de
directie weet dat ISW een opleidingsschool is.

Femke Boers (schoolcoördinator) – oktober 2022

Activiteitenverslag ODW – Scholengroep LVO Delflanden
ODW kreeg binnen Lucas VO Delflanden het afgelopen jaar meer aandacht, meer
bekendheid én meer schoollocaties. Ondertussen ontwikkelden we ODW ook verder met
alle betrokken opleiders. In rap tempo kwamen we in mijn regio van een velletje met een
paar namen naar een levendige Opleidingsschool waarin onze kernwaarden ook echt
bewaarheid werden. Binnen Lucas VO Delflanden zijn alle locaties voorzien van een
bevlogen schoolopleider, zijn er volop werkplekbegeleiders en is er draagvlak vanuit de
Schoolleiding.
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Als kernteamlid en voorzitter van de werkgroep Curriculum mag ik volop bouwen aan de
opleidingsschool en aan het vormgeven en organiseren van alle transferdagen voor de
ODW-studenten.

Inmiddels hebben we ons in mijn regio over alle studenten van MBO-, HBO- en
WO-instellingen, met en zonder aanstelling ontfermd. Én hebben we het niet alleen meer
over stages, maar ook over matching op een vacature voor zowel de ODW-studenten als
zij-instromers.

Trots kijk ik terug op mijn eerste jaar als schoolcoördinator, waarin mijn passie voor
onderwijs en voor kwaliteit bijzonder goed samen kwamen. Met plezier draag ik dan ook de
komende jaren bij aan de Opleidingsschool én het verkleinen van het lerarentekort in de
regio Delflanden -Westland.

Jantina de Vries (schoolcoördinator) – oktober 2022

Activiteitenverslag ODW – Hogeschool Rotterdam
Terugblik
Vorig cursusjaar hebben we met elkaar veel werk verzet, op velerlei gebieden. Er zijn veel
studenten van de HR geplaatst en de flexibele houding van de verschillende actoren –
schoolcoördinatoren, schoolopleiders, werkplekbegeleiders – verdient een compliment. De
bereidwilligheid van de begeleiders is groot, ondanks de soms aanwezige (hoge) werkdruk
op de scholen.  Dat waarderen we als Instituut enorm. Zonder hen is er geen Samen
Opleiden mogelijk.
Het opleidingsprogramma is verder vormgegeven en ik ben vooral trots op de manier
waarop dit programma tot stand is gekomen. Scholen en lerarenopleidingen hebben elkaar
gevonden in het gezamenlijke belang van de professionele ontwikkeling van leraren, de
zogeheten ‘derde ruimte’. In de ‘werkgroep Curriculum’ kreeg deze samenwerking vorm:
samen ontwerpen, samen leren, samen onderzoeken en samen ontschotten (boundary
crossing). Het resultaat is een kwalitatief, inspirerend programma voor alle studenten, waarin
de kernwaarden van ODW centraal staan.

Vooruitblik
Dit cursusjaar kent een aantal belangrijke aandachtsrichter. Ten eerste de implementatie van
de deeltijd binnen Samen Opleiden. Een deeltijder verdient net als een voltijder goede
begeleiding en de mogelijkheid tot professionalisering. Een eerste stap is al gezet: de
werkgroep ‘Curriculum’ heeft -  in het kader van professionalisering - de academies bereid
gevonden hun aanbod voor hen open te stellen. Wat betreft de eerstelijns begeleiding en in
het bijzonder de rol van de schoolopleider moet nog een en ander uitgewerkt worden.
De tweede aandachtsrichter is eigenlijk drieledig. De student in een (te grote) betaalde
aanstelling, de zogeheten groenpluk, mag prominenter op de agenda. En in het verlengde
hiervan de aanpak van de langstudeerders die in een baanconstructie zitten. LVO
Delflanden heeft hierin al goede stappen gezet en ik hoop dat de andere besturen kunnen
volgen. We hebben een gezamenlijk belang om de student zo snel mogelijk aan een
diploma te helpen, maar ook om ze voor het onderwijs te behouden. De begeleiding van een
student in een betaalde aanstelling bevindt zich (vaak) in een schemergebied. Wordt
diegene begeleid door een schoolopleider of door een BOS (begeleider op school)? Ik hoop
dat we dit jaar – in gezamenlijkheid – hier beleid op kunnen ontwikkelen.
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Het creëren van meer ‘plaatsingsplekken’ is een derde aandachtsrichter, ook met het oog op
het studentenaantal dat over twee jaar behaald moet worden. Het is lastig om studenten
Engels, geschiedenis, biologie en maatschappijleer te plaatsen. Dat heeft onder meer te
maken met het aantal studenten dat aan IVL studeert. Engels, geschiedenis en biologie zijn
populaire vakken. Het heeft soms ook te maken met de belastbaarheid van sommige
secties. Het zou mooi zijn als we samen onderzoeken op welke manier we meer plekken
kunnen creëren. Een van die manieren is bijvoorbeeld duo-stages, maar er zijn tal van
andere mogelijkheden die het onderzoeken waard zijn. De kwaliteit van de leerwerkplek blijft
uiteraard het belangrijkste criterium.

Esther van der Helm – oktober 2022

Conclusie
In cursusjaar 2021-2022 hebben wij als aspirant-opleidingsschool een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Zoals in het begeleidingsgesprek van afgelopen juni werd aangegeven: wij
zijn al op de goede weg. De activiteiten die uitgeschreven zijn in het ontwikkelplan zijn
afgerond of lopend, waarmee we dus op koers liggen. De uitwisseling van kennis en het
samenwerken met andere opleidingsscholen is zeer waardevol (zowel tijdens de
netwerkbijeenkomsten van Platform Samen Opleiden als het programmaleidersoverleg van
Jantina.

De werkgroepen zijn nu ook alle drie opgestart. Vanuit het Kernteam en de Stuurgroep
zullen wij opdrachten formuleren voor de drie werkgroepen. De werkgroepen zijn essentieel
voor de snelheid en precisie waarmee we de opleidingsschool verder ontwikkelen. Als
eindproduct zal er uit deze werkgroepen een onderdeel schrijven voor het totale
opleidingsplan (een opleidingsplan, een professionaliseringsplan en een kwaliteitsplan). Dit
document gebruiken wij dan weer voor de aanvraag naar erkende opleidingsschool in 2025.
Met het activiteitenoverzicht in het achterhoofd kunnen wij wel concluderen dat wij op koers
liggen en dat wij op tijd klaar zullen zijn voor de beoordelingsgerichte peer review in jaar 4.
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Bijlage : Afspraken facilitering
Facilitering uren voor werkplekbegeleiders (WPB) en schoolopleiders (SO) per student per
schooljaar:

WPB SO Totaal
Categorie 1
(36/24)    

oids hbo leerjaar 2+3 36 24 60

Master wo-DIO-1jarig 36 24 60

Master wo-DIO-2jarig 36 24 60

kopopleiding hbo 36 24 60

   
Categorie 2
(36/14)    

oids hbo leerjaar 1 (half jaar) 18 7 25

oids hbo leerjaar 4 Lio 36 14 50

Educatieve minor WO 36 14 50

   

Categorie 3 (maatwerk)    

Zij-instromers 36 4 40

Hogere of andere bevoegdh. 36 4 40

Overkoepelende facilitering scholen (coördinerende taken en werkplekcurriculum:
schoolcoördinator en schoolopleiders):

● 342 uur per school per schooljaar

17



Bijlage Uitputtingsoverzicht ODW 2021-2022
20220924 Kosten opleidingsschool ODW 2021-2022

ODW 2021-2022

Bedrag Jaar

Categorie Omschrijving 2021 2022 Eindtotaal

Attenties Royal Delft borden tbv afscheid KT leden/ODW attentie 3 jun -228,00 -228,00

Totaal van Attenties -228,00 -228,00

Consumptieve verstrekkingen AH Dessert eten ODW bestuur teken sessie -23,99 -23,99

Cafe du Midi werk-overleg 22 mrt ODW -33,10 -33,10

Compabox borrel ODW -367,43 -367,43

Pavarotti Pizza ODW bestuur -110,10 -110,10

Snacks tbv ODW 2 jun -72,46 -72,46

Totaal van Consumptieve verstrekkingen -501,52 -105,56 -607,08

Consumptieve verstrekkingen eerstejaars

stagiairs

Koffie/thee 1e jrs studenten Hogeschool Rotterdam/7

feb/ODW -34,20 -34,20

Lunch eerstejaars stagiaires ODW -545,00 -545,00

Totaal van Consumptieve verstrekkingen

eerstejaars stagiairs -579,20 -579,20

ISW - faciliteren SC/SO en wpb Facilitering SC/SO en WPB-ISW Westland/jan/jul/ ODW -19.444,44 -19.444,44

ISW faciliteren sc, so en wpb aug/dec -13.888,89 -13.888,89

Totaal van ISW - faciliteren SC/SO en wpb -13.888,89 -19.444,44 -33.333,33

Ondersteuning ontwikkeling ODW Kosten ondersteuning ontwikkeling ODW jul/sep deel ISW -2.040,86 -2.040,86

Kosten ondersteuning ontwikkeling ODW jul/sep deel SCO -2.040,87 -2.040,87
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Kosten ondersteuning ontwikkeling ODW jul/sep deel

Stanislas -2.040,87 -2.040,87

Kosten ondersteuning ontwikkeling ODW mrt/jun deel ISW -2.319,17 -2.319,17

Kosten ondersteuning ontwikkeling ODW mrt/jun deel SCO -2.319,16 -2.319,16

Kosten ondersteuning ontwikkeling ODW mrt/jun deel

Stanislas -2.319,17 -2.319,17

ondersteuning ontwikkeling ODW 14sep2020/28feb2021 -5.913,86 -5.913,86

Totaal van Ondersteuning ontwikkeling ODW -18.993,96 -18.993,96

Programmamanager

Loonkosten programmamanager ODW SCO Delft aug 2021/

jul 2022 -57.897,27 -57.897,27

Totaal van Programmamanager -57.897,27 -57.897,27

Reiskosten Reiskosten t.b.v. ODW mrt/jun -141,90 -141,90

Totaal van Reiskosten -141,90 -141,90

SCO Delft - faciliteren SC/SO en wpb

Facilitering SC/SO en WPB-SCO Delft/aug 2021/ jul 2022/

ODW -33.333,34 -33.333,34

Totaal van SCO Delft - faciliteren SC/SO en

wpb -33.333,34 -33.333,34

Stanislascollege - Faciliteren SC/SO en wpb Facilitering SC/SO en WPB-Stanislascollege/jan/jul/ ODW -19.444,44 -19.444,44

Stanislas faciliteren sc, so en wpb aug/dec -13.888,89 -13.888,89

Totaal van Stanislascollege - Faciliteren SC/SO

en wpb -13.888,89 -19.444,44 -33.333,33

Subsidie OCW ODW 250.000,00 250.000,00

Totaal van Subsidie OCW 250.000,00 250.000,00

Transferdag Koffie/thee ODW 23 mei -87,87 -87,87

Transferdag ODW 8 dec -62,40 -62,40

Versnaperingen en attentie transferdag 23 mei -13,66 -13,66

Totaal van Transferdag -62,40 -101,53 -163,93
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Werkzaamheden ontwikkelplan Werkzaamheden ontwikkelplan/1/3 deel ISW -129,07 -129,07

Werkzaamheden ontwikkelplan/1/3 deel SCO -129,06 -129,06

Werkzaamheden ontwikkelplan/1/3 deel Stanislas -129,07 -129,07

Totaal van Werkzaamheden ontwikkelplan -387,20 -387,20

Eindtotaal 202.277,14 -131.275,68 71.001,46
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Bijlage: Concept meerjarenbegroting
Meerjarenbegroting Opleidingsschool Delflanden-Westland (ODW) 22-23

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiIsEZ5a1qVHRk9yh4dg621slQtUlkWD4bERnftFwWM/edit?usp=sharing
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Bijlage: activiteitenoverzicht jaar 2 2022-2023
Activiteitenoverzicht jaar
2 Schooljaar 2022-2023

Waarborg 1: De lerende leraar

Aandachtspunt / ontwikkelpunt Activiteit
Gepland
begindatum

Gepland
einddatum

Herziene
einddatum Status

De bekendheid van ODW vergroten
Jaaragenda voorlichtingsbijeenkomsten '22-'23
opstellen Maart '22 afgerond

Bijeenkomsten organiseren '22-'23

Samenwerking met opleidingsscholen;
structurele uitwisseling organiseren met OSH,
NOD, HOS en 4OLS Dec. '22

Uitwerken informatiebeleid en
communicatiebeleid Na zomer ‘22 Eind ‘22

Het van elkaar leren in ODW
ontwikkelen

Onderlinge visitatie: pilot uitvoeren en
evalueren Nov. ‘22 April ‘23

lopend op
schema

Resultaten verwerken voor uitrol in jaar 2 Jan. '23

In jaar 2 onderlinge visitatie in gehele
partnerschap organiseren Maart '23

Doorlopende leerlijnen uitwerken
Professionalisering van wpb’s en so’s
organiseren en uitvoeren '22-'23 Sept. '22 Jan. '22

lopend op
schema

Hiervoor een kalender opstellen '22-'23
lopend op
schema
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Inductieprogramma’s op elkaar afstemmen
waar dat nog niet is gebeurd Feb. ‘22 Juni ‘22 oktober '22

lopend op
schema

Integratie doorlopende lijn Samen Opleiden –
Inductie: voorstel maken Mei ‘22 Juni ‘22 december '22

lopend op
schema

Verkennen verbinding programma
huisacademies met kernwaarden Samen
Opleiden Jan. ‘23 Mei ‘23

Samenwerking in de regio opbouwen Regionale verkenning uitvoeren Maart ‘22 Nov. ‘22

Vervolgstappen in de jaarplannen uitwerken Vanaf '23

Contact met Smart Makers Delft leggen (zie
ook hieronder bij waarborg 2)

TechnoHub: proeftuin en samenwerking met
TU Delft SEC Okt. '22

Waarborg 2: Leeromgeving

Aandachtspunt / ontwikkelpunt Activiteit
Gepland
begindatum

Gepland
einddatum

Herziene
einddatum Status

In jaar 1 zullen we het
opleidingsprogramma, de faciliteiten
daarbij, de verbinding met de regio,
verder ontwikkelen

Organiseren van trainingen voor
schoolopleiders en werkplekbegeleiders doorlopend

Organiseren van de bemensing van het
programma (inzet schoolopleiders, IO’ers,
wpb’ers, etc.) Sept. '21 doorlopend

lopend op
schema

Organiseren van trainingen voor
schoolopleiders en werkplekbegeleiders aan de
hand van de kernwaarden doorlopend

lopend op
schema
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Contacten leggen in de regio en onderzoeken
van samenwerkingsmogelijkheden vanuit
kernwaarden ODW Nov. ‘21

lopend op
schema

Jaren daarna evaluatie en
doorontwikkeling

In de jaren die volgen wordt het programma
uitgevoerd, geëvalueerd, verbeterd Sept. 22 doorlopend

Waarborg 3: Organisatie

Aandachtspunt / ontwikkelpunt Activiteit
Gepland
begindatum

Gepland
einddatum

Herziene
einddatum Status

Het uitwerken van het digitale
handboek De ODW Standaard

In jaar 1 wordt De ODW-Standaard uitgewerkt
(Digitaal handboek) Okt. ‘21 Juli ‘22 december '22

lopend op
schema

Het uitwerken van het digitale
handboek De ODW Standaard

In de jaren daaropvolgend kunnen er, op basis
van de jaarplannen en de evaluaties,
aanpassingen in onderdelen van de
ODW-Standaard worden doorgevoerd Sept. '22 doorlopend

Jaarplannen Uitwerking jaarplannen
Elk jaar vanaf
21-22

Waar nodig bijstelling jaarplannen op basis van
uitkomsten jaarcyclus Vanaf 21-22

Waarborg 4: Kwaliteitscultuur

Aandachtspunt / ontwikkelpunt Activiteit
Gepland
begindatum

Gepland
einddatum

Herziene
einddatum Status

Ontwikkelen kwaliteitscultuur ODW

Onderlinge visitatie (zie ontwikkelpunt
waarborg 1) met vraagstellingen per waarborg,
die worden afgeleid uit onze drie kernwaarden.
Start is een pilot in november '22 en uitrol in Feb. '22 April ‘23

lopend op
schema
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22/23.

Opstellen van de kwaliteitsmatrix op basis van
de resultaten van de onderlinge visitatie voor
elk van de vier waarborgen uit ons
ontwikkelplan. Vervolgens wordt elke
ambitie/doel uitgewerkt in indicatoren. Deze
indicatoren gaan ons iets zeggen over de mate
waarin de ambities/doelen zijn gerealiseerd.

Op basis van de uitkomsten van de onderlinge
visitatie die we gaan beschrijven in de
kwaliteitsmatrix wordt het
kwaliteitsontwikkelingsplan voor de gehele
aspirantperiode
opgesteld. Onderdeel daarvan is het benoemen
van het eigenaarschap per indicator en de
planning van de realisatie ervan.

Uit het kwaliteitsontwikkelingsplan wordt per
jaar een plan van aanpak met actiepunten voor
dat school/opleidingsjaar opgesteld en
uitgevoerd.

Opname van het kwaliteitsbeleid als onderdeel
van de ODW-standaard

Panelgesprekken en evaluaties

In jaar 2 ontwikkelen wij een procedure voor
het evalueren van verschillende aspecten van
ODW met behulp van panelgesprekken.
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