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Veelgestelde vragen
Opleidingsschool Rivierenland
(OSR)
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Wat is een opleidingsschool?

Een Opleidingsschool staat voor ‘samen opleiden’. Binnen een opleidingsschool werken
lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op
de onderwijspraktijk. In een opleidingsschool worden leraren op de werkplek opgeleid
door één of meer scholen in samenwerking met één of meer lerarenopleidingen.

Hoe is het begonnen?
•
•
•

2004-2009 CS De Hoven is stageschool met 10-15 studenten. Docenten begeleiden
een student binnen hun eigen vak naar eigen inzicht.
2009-2017 keurmerkschool voor de Hogeschool Utrecht. Er wordt een begin
gemaakt met afstemming, een opleidingsprogramma en scholing van WB’s
(werkplekbegeleiders).
2018-2021 Aspirant-opleidingsschool. Partnerschap met de HU en met KWC onder de
naam OSR. Naast een opleidingscurriculum hebben we een professionaliseringsplan,
kwaliteitszorgplan, inductieplan (startende docenten), onderzoeksplan. Subsidie van
OCW. Partnerschap = samenwerking op alle niveaus.

Waarom willen we een Opleidingsschool zijn?
• Goed opgeleide docenten: het opleiden van docenten lukt het best als scholen en
•
•
•
•
•

instituten nauw samenwerken
De opleidingsexpertise die ontstaat door het opleiden in de school is een
kwaliteitsimpuls voor de scholing van alle medewerkers.
Het opleiden in de school en het verrichten van praktijkonderzoek draagt bij aan de
ontwikkeling van leraren, het onderwijs en de school als organisatie
Een klimaat van wederzijds en blijvend leren (bijvoorbeeld onderzoek in de school)
Een cultuur van een leven lang professionaliseren
En…. in de toekomst waarschijnlijk alleen studenten mogelijk op Opleidingsscholen

Wie zijn actief betrokken bij de Opleidingsschool Rivierenland?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 studenten (voltijd en deeltijd)
Stuurgroep
Projectleider
6 schoolopleiders
2 instituutsopleiders
Teamleiders en directeuren
60 werkplekbegeleiders
10 coaches
Onderwijsexperts
Iedere locatie heeft een Opleidingsteam

Wat is sinds 2018 al bereikt?

Een opleidingsteam op elke locatie
o
harmonisering van de begeleiding
o
intervisie
o
werken met de progressiegerichte aanpak
o
bespreken van resultaten en procedures
Een inductieplan voor startende docenten
o
enculturatie
o
werkdruk
o
professionalisering
Een opleidingscurriculum
o
Uitgebreid workshopaanbod en intervisieaanbod
Een professionaliseringsplan
Een onderzoeksleergang
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Waar willen we naartoe?

Behalen accreditatie in 2021
Naar een professionele leergemeenschap die vliegwiel is voor de gehele lerende
organisatie
• Kennisdeling
• Onderzoek
• Kwaliteitscultuur
• Uitbreiding van het partnerschap
•
•
•
•

Altenacollege
Willem van Oranje Scholengroep
Universiteit Utrecht
Fontys Hogeschool Tilburg

Wie zijn de partners van OSR?
•
•
•

Hogeschool Utrecht
KWC Culemborg
(Binnenkort: Altena College en Willem van Oranje Scholengroep)

Wie zijn de contactpersonen / verantwoordelijken per locatie?
Teamleiders, instituutsopleider (IO), schoolopleiders (SO) en coaches per locatie (20192020)
Teamleider
Schans
Gilde

Joris Vuurens
Jaap van den Berg

Instituutsopleider
(IU)
Isabel Spruijt
Frits Poutsma

Schoolopleider
(SO)
Margreet Cramer
Albert van Zandwijk

Coach

Uilenhof

Wybo de Boer

Frits Poutsma

Joan Versteeg

Yvette Sandberg
Hidde Brandenberg

Windroos
Lyceum
Oudehoven

Wouter Rijneveld
Karin-Ruth Breems

Frits Poutsma
Frits Poutsma

Arianne Laroo
Joan Versteeg

Rienie Hakvoort
Paul Kersten

Calvijn

Marijke Koops

Frits Poutsma

Margreet Cramer

Dianne Beemsterboer

De Joost

Peter Maas

Isabel Spruijt

Albert van Zandwijk

Eline Verbeek

Het Heerenlanden Everiene van den
Hoek

Isabel Spruijt

Arianne Laroo

Tiener college

Karin-Ruth Breems

Isabel Spruijt

Margreet Cramer

Karin-Ruth Breems

KWC
Beethovenlaan

Jozette Verheijen

Isabel Spruijt

Pieter Mannak

Janine Zaal

KWC
Gershwinhof

Ellen Hartman

Isabel Spruijt

Sholamit
Glashouwer

Bert Bos

Margreet Cramer
Peter van ’t Hof
Martine Kuijsten
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Wie doet wat?

Hieronder een korte omschrijving van de werkzaamheden per ‘rol’.

Werkplekbegeleider (WB)

De werkplekbegeleider en/of gehele sectie begeleidt de student in de eerste lijn:
• Observeren
• Gesprekstechniek
• Theorie/praktijk
• Beoordelen
• Maatwerk
• Vier begeleidingsrollen

Schoolopleider (SO)

De schoolopleider begeleidt de werkplekbegeleider in eerste lijn en de student vanuit de
2e lijn:
• Plaatsen studenten
• Coachen WB’s
• Leiden opleidingsteam (OT)
• Beoordelen
• Opleidingsplan
• Intervisie en workshops

Coach

De coach begeleidt de nieuwe docent (studerend en/of werkend in de eerste drie jaar) in
de eerste lijn:
• Observeren
• Gesprekstechniek
• Intervisie
• Enculturatie & werkdruk
• Overleg
• Kwaliteit

Instituutsopleider (IO)

Onze instituutsopleiders binnen OSR begeleiden de studenten vanuit de Hogeschool
Utrecht. Daarnaast geven Isabel Spruijt en Frits Poutsma ook lessen op één school van
het samenwerkingsverband aan al onze studenten over bijvoorbeeld de stage en
beroepsproducten.
• Opleiden
• Progressiegericht coachen
• Lesbezoeken
• Beoordelen
• Intervisie
• Opleidingsschool
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Verklarende lijst afkortingen en begrippen

Verklarende lijst afkortingen en
OSR-begrippen
Hieronder een overzicht van de
meest voorkomende afkortingen
en begrippen. Heb je een
aanvulling voor dit overzicht?
Graag mailen naar
communicatie@cvo-av.nl
Aanname en plaatsingsbeleid Manier
waarop studenten inschrijven voor een
stageplaats op een locatie en bij welke
WB of sectie de student geplaatst wordt.
BP Beroepsproduct. Onderdeel van
portfolio van de student. Omvat lessen
of ideeën die toepasbaar zij op de
stageschool.

contact met studenten, neemt deel aan
OSR-overleg.
Stichting CVO-AV Stichting Christelijk
Voortgezet Onderwijs regio
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Student VT Student voltijd.
Student DT Student deeltijd: studeert
naast een baan of andere activiteiten.
TL Teamleider. Geeft leiding aan een
groep docenten
WB Werkplekbegeleider op de
stagelocatie.

HU Hogeschool Utrecht.
IO Instituutsopleider. Begeleidt en
beoordeelt studenten vanuit de
Hogeschool Utrecht, neemt deel aan
OSR-overleg.
LMT Locatie management team.
Directeur en teamleider(s) van een
locatie.
Opleidingsplan Jaaroverzicht van
intervisie, workshops en BP-begeleiding
voor studenten.
OSR Opleidingsschool Rivierenland.
OT Opleidingsteam. Werkt op de locatie,
bestaat uit WB’s, SO, TL en coach.
Sectie-vakgroep Docenten die
hetzelfde vak geven op de locatie.
SO Schoolopleider. Begeleidt WB, heeft

5

