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 V

Voorwoord
In deze kritische reflectie wil de Opleidingsschool FC-NHL, het samenwerkingsverband tussen het Friesland 
College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool, de balans opmaken van het samen opleiden in 
de school.

In dit stuk willen wij kijken naar waar onze samenwerking ons tot nu toe gebracht heeft. Welke opbrengsten 
zien wij al, welke ontwikkelpunten vragen onze aandacht en enthousiaste inzet, welke dilemma’s hebben wij? 
Ons proces zien wij als een zoektocht naar de meerwaarde van samen opleiden.

Graag nemen we de lezer vanaf hier mee op expeditie.

Stip	op	de	horizon

In	de	Opleidingsschool	FC-NHL	leiden	wij 
docenten	op	die	hun	praktijkervaring 

voortdurend	verbinden	aan	leren,	zodat	zij 
professioneel	wendbaar	blijven	in	een 

veranderende wereld.

(zie:	visiedocument)
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Preambule
Samen als kernwoord
Voor	wij	ingaan	op	de	beoogde	eindkwalificaties,	willen	wij	een	algemene	schets	geven	van	het	ontstaan	
van de Opleidingsschool FC-NHL en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, om op die manier zowel onze 
werkwijze te verhelderen als de reikwijdte van onze samenwerking te schetsen.
In dit hoofdstuk bespreken we een drietal kernpunten:

De paragrafen over deze kernpunten zijn in willekeurige volgorde te lezen; kies zelf de gewenste route.

Historisch perspectief
De nauwere samenwerking tussen het Friesland College en de NHL Hogeschool begon in 2001 met de onvrede 
in het Friesland College over het startniveau van de studenten die door de tweedegraads lerarenopleiding van 
de NHL Hogeschool werden opgeleid. De inhoud van de lerarenopleiding sloot te weinig aan bij de eisen die 
het mbo, en in het bijzonder het Friesland College, stelde aan zijn medewerkers. 

Daarom ontwikkelden Friesland College en NHL Hogeschool een speciaal lio-traject voor de vierdejaars studenten 
die hun lio-stage in de setting van het Friesland College deden. Dit traject kan met recht ‘het hart van de 
start’ worden genoemd: vanuit de ontwikkeling van dit traject is de samenwerking gegroeid tot de huidige 
intensiteit. Bovendien is de werkwijze in het lio-jaar zo succesvol gebleken, dat de werkende principes ervan 
de samenwerking bij andere onderdelen van het opleiden in de school geïnspireerd hebben. Mochten de 
eerste lio’s naast hun intervisie gebruik maken van het professionaliseringsaanbod van het Friesland College, 
de huidige lio’s doen hun complete lio-jaar (60 EC’s) binnen het Friesland College met begeleiding van de 
docenten daar. Omdat het lio-traject zo beeldbepalend is geweest, is het relevant om hieronder eerst kort te 
schetsen hoe het er tegenwoordig uitziet. 

De FC-lio’s doen al hun flankerende leren aan de stage samen binnen de setting van het Friesland College. Ze krijgen 
een aanstelling en zijn dus volwaardig lid van een team bij een van de Scholen van het Friesland College. Elke 
woensdag hebben ze gezamenlijk de hele dag trainingen op verschillende terreinen. Een uitgebreide intervisie in 
kleine groepen maakt daar deel van uit, maar ook onderwerpen als didactiek, werken in het mbo, beroepsgericht 
en praktijkgestuurd opleiden, enzovoort. De trainers en begeleiders zijn doorgaans afkomstig uit het Friesland 
College. De coaches op de werkvloer zijn dat uiteraard ook, evenals de onderzoeksbegeleiders. NHL-collega’s 
zijn op verschillende manieren betrokken: bij de voortgangsgesprekken, bij de onderzoekswerkplaats 
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(onderdeel van de academische kop), bij de beoordeling, bij de begeleiding (bijvoorbeeld van de minor). Er is 
een zeer sterke samenhang in het programma, die een positief effect heeft op het leren van de lio. Lijntjes 
blijken opeens samen te komen; er is sprake van een kring rond de student; en elke lio komt op enig moment 
in dit intensieve jaar de lessen tegen die hij/zij bij uitstek te leren heeft. Op een later moment komen we op 
de inhoud van het traject terug.

De goede ervaringen met de samenwerking leidden tot een uitbreiding. Zo besloot het Friesland College in 
2007 ook voor het PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) in zee te gaan met de NHL Hogeschool. 
Gezamenlijk werd een traject ontworpen waarbij docenten van beide instituten lesgaven, begeleidden en 
beoordeelden. Het PDG-traject werd in de jaren daarna enkele malen herontworpen en het aandeel van het 
Friesland College in het verzorgen van de lessen nam toe. Sinds september 2014 worden de PDG-trajecten 
aangeboden in een samenwerking tussen NHL Hogeschool en de noordelijke ROC’s (inclusief AOC). Het 
Friesland College heeft in sterke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van dit traject.

In 2009 volgde een aanvraag voor de subsidieregeling Opleiden in de School. Vanaf dat moment was er 
een snelle toename in het aantal studenten dat voor een stage naar het Friesland College kwam: eerstejaars, 
tweedejaars en derdejaars vonden er in toenemende mate een plek. Tegelijk groeiden ook de bijbehorende 
programma’s. Dat startte in 2009-2010 met enkele bijeenkomsten per jaar voor de stagiairs in het Friesland 
College, maar al snel werd de begeleiding intensiever en inmiddels is er al jaren sprake van een volwaardig 
traject werkplekleren. De studenten leren in begeleidende bijeenkomsten over het werken als docent in het 
mbo, ze hebben er intervisie, en ze voeren opdrachten en zogenaamde Professionaliseringstaken (P-taken) 
uit. Hun opleiding op de werkplek wordt steeds ondersteund door een duo van FC-docent en NHL-docent. 
Sinds 2014-2015 is ook het werkplekleren van studenten van de kopopleiding een intensief traject binnen het 
Friesland College. De enige doelgroep waarvoor wij tot nu toe ondanks diverse pogingen niet een dergelijk 
programma hebben gerealiseerd, is de groep studenten van de deeltijdopleiding. Hier ligt een ontwikkelpunt 
waar wij later op terugkomen.

In 2012 werd de aanvraag voor het predicaat Academische Opleidingsschool gehonoreerd. Sindsdien vinden ook 
onderzoekstaken van studenten plaats binnen het Friesland College, in de zogenaamde onderzoekswerkplaats. 
Dat maakt het opleidingspalet voor de studenten compleet.

De Opleidingsschool FC-NHL neemt sinds 2014 deel aan het landelijke project Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen. In deze setting zijn we onder meer begonnen met de ontwikkeling van de 
zogenaamde Sterrenkijker: een traject voor startende docenten waarbij ontwikkeling op basis van persoonlijke 
leervragen centraal staat, gepaard aan het volgen van die ontwikkeling en het ‘oogsten’: hoe laat je zien wat je 
resultaat is. Daarnaast is inmiddels op de vier landelijke thema’s (Pesten/Sociale veiligheid, Ouderbetrokkenheid, 
Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken) een programma ontwikkeld, waar op dit moment pilot-
groepen van lio’s en startende docenten in leren. De deelnemers dragen tevens bij aan de verdere uitwerking. 
Ten slotte levert de Opleidingsschool een bijdrage aan het ontwikkelen van de afstudeerrichting (v)mbo.

In 2013 werden de bevindingen van het samenwerkingsverband verwoord in een visiedocument op basis van 
gesprekken met betrokken medewerkers (te vinden in de portal). Twee jaar later, in juni 2015, is dit document 
herzien. Naast de geschiedenis en de uitwerking van de toekomstvisie is hierin ook de visie op leren en opleiden 
uiteengezet. U vindt dit document als bijlage bij deze kritische reflectie.

Onderaan dit hoofdstuk is bovendien een tijdlijn opgenomen die de verbreding van de Opleidingsschool FC-
NHL schetsmatig weergeeft.
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Werkwijze: samenwerking medewerkers
De basisprincipes van onze samenwerking zijn samen te vatten in een aantal begrippen:

In de Opleidingsschool FC-NHL is sprake van een volkomen 
gelijkwaardigheid tussen collega’s. Er wordt voortdurend 
samen ontwikkeld. Basisuitgangspunt daarbij is dat 
de praktijk een rijke leeromgeving is en dat het leren 
versterkt wordt wanneer zoveel mogelijk relevante 
aspecten van het leren als docent aan die praktijk 
verbonden worden, dus binnen de setting van het 
Friesland College. De opleiders brengen daarbij ieder 
hun eigen expertise in.

Daarbij ontwikkelen we en voeren we uit in duo’s: 
steeds een docent van het Friesland College en een 
docent van de NHL. De begeleidende bijeenkomsten 
voor de tweedejaars in de periode van het werkplekleren zijn 
bijvoorbeeld voorbereid en begeleid door zo’n duo, terwijl de P-taken 
van de studenten door weer een ander duo werden begeleid. Een belangrijk 
winstpunt is hier dat de beide collega’s veel van elkaar leren en dat ze ook samen leren op basis van de 
gedeelde ervaring. Co-creëren en delen werken versterkend op de samenwerking.

Naast docenten die af en toe taken doen in het kader van Opleiden in de School of die één student begeleiden 
op de werkvloer, zijn er ook docenten die intensiever betrokken zijn bij de Opleidingsschool. Voor hen geldt: ieder 
werkt op drie niveaus. Elke betrokkene voert uit, ontwikkelt en denkt mee op strategisch niveau. Medewerkers 
worden bij voorkeur ingezet op meer deelgebieden; hierdoor krijgen zij zicht op het totaal, ervaren ze de 
verbanden zelf, gaan ze meer werken vanuit de visie en denken ze in toenemende mate ontwikkelingsgericht. 

Om het proces van ontwikkelen te volgen, werden in de eerste jaren steeds evaluatiegesprekken gevoerd 
met de uitvoerders/ontwikkelaars van een bepaald aspect van het werkplekleren. Uit die gesprekken bleek 
dat er in de loop van het proces voortdurend werd terug- en vooruitgeblikt, maar dat de docenten dit niet 
vastlegden, zodat eventuele opvolgers minder konden leren van het voorafgaande. Om de PDCA-cyclus beter 
te borgen, voerde in latere jaren een stuurgroeplid in de loop van het studiejaar een aantal gesprekken met 
de betrokken docenten. Die gesprekken hadden de vorm van een reflectiegesprek en dienden als inspiratie. 
Er werd een stramien ontwikkeld: de ‘bollencyclus’, vormgegeven in een poster waarop de gespreksleider de 
bevindingen noteerde.1 

‘Samen ontwikkelen’ betekent in onze werkwijze niet ‘steeds vergaderen’. Het gaat vooral om een cyclisch 
proces van ontwikkel- en voorbereidingstijd, gericht op concrete uitvoering. Doordat de Opleidingsschool al 
vrij sterk functioneert als een netwerkorganisatie, is er nauwelijks sprake van hiërarchie. Er is een stuurgroep 
die stuurt op hoofdlijnen, afgeleid uit de visie, waarbij er bewust gekozen is voor een structuur van twee 
geledingen: twee stuurgroepleden die iets meer op afstand staan en twee stuurgroepleden die een dagelijks 
bestuur vormen. Medewerkers weten waaraan ze werken en waarnaar toe, en ze kunnen hun eigen proces 
daarin sturen, waarbij ze de kaders checken bij stuurgroepleden. Enkele malen per jaar komt de werkgroep, 
bestaande uit intensief betrokken medewerkers, bij elkaar om lijnen uit te zetten, beelden te delen, en de eigen 
deskundigheid te vergroten (leren van en met elkaar). De huidige samenwerking kan gezien worden als een 
solide basis van met elkaar opleiden. Dit najaar willen we ons bezinnen op de toekomst: op welke wijze willen 
wij deze basis gebruiken voor verbreding, uitbreiding, verdieping.

Een van de effecten van de gezamenlijkheid en het werken op meer niveaus en terreinen, is dat het mbo beter 
in beeld komt bij de docenten van de lerarenopleiding en dat onderwijs in ROC’s daardoor gemakkelijker een 
plek krijgt binnen de curricula van de lerarenopleidingen. Was voorheen in sommige afdelingen het mbo als 
stageplek niet zozeer in beeld, nu komen er studenten van alle lerarenopleidingen. Daarbij gaat het vaak 
om het reguliere werkplekleren, maar soms ook om projecten of andere vormen van samenwerken. Een 
voorbeeld daarvan is een project waarbij een groep derdejaars studenten Nederlands een opdracht kregen 
óver het mbo en deze toen uitgevoerd hebben ín het mbo. Er zijn directe contacten, de lijnen zijn kort, en een 
praktijkgestuurde aanpak ligt sneller voor de hand.

1  Verslagen van de gesprekken in 2014-2015 zijn opgenomen in de portal.
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Een toenemend inzicht in elkaars praktijk ontstaat ook door over en weer bij elkaar uit te voeren (lesgeven of 
professionaliseringsactiviteit voor docenten), door stages of door op een andere manier werk ‘uit te ruilen’. Zo 
zijn er docenten van het Friesland College die lesgeven aan studenten van de NHL op hun vakgebied, is een 
kwaliteitsmedewerker van het Friesland College extern lid van een examencommissie bij de NHL en nemen 
NHL-docenten als auditor deel aan de interne audits van het Friesland College.

In onze Opleidingsschool wordt werkende weg ontwikkeld. Wij leren door te doen. De drieslag is doorgaans: 
starten in een proeftuin, daarna verbreden, en dan laten indalen en borgen. Zo is er in studiejaar 2014-2015 
voor het eerst ook voor de kopopleiding (eenjarige docentopleiding bovenop een hbo-diploma) een intensief 
traject gerealiseerd binnen het Friesland College. Collega’s van het Friesland College werkten mee in het team 
als docenten in de kopopleiding en hadden daarbij een groep studenten onder de hoede die allemaal hun 
praktijk deden binnen het Friesland College. Intervisie, leren lesgeven, en onderzoek maakten deel uit van dat 
traject. Dit proces werd gedurende het jaar nauwlettend gevolgd en de ervaringen en groepsreflectie daarop 
door de betrokken begeleiders leidden tot bijstellingen en het voornemen in het volgende studiejaar opnieuw 
het traject uit te voeren. Een andere proeftuin was de minor: er is voor de lio’s in het Friesland College een 
eigen minor ontwikkeld ‘Beroepspraktijkvorming BVE’. De ervaringen daarmee leveren tevens input voor de 
te ontwikkelen afstudeerrichting Beroepsgericht onderwijs. 

Bij het leren van de studenten én van de opleiders staat verbinding centraal. Daarbij gaat het zowel om de 
verbinding tussen praktijk en theorie als om de directe koppeling van al het leren aan de praktijkplek: de 
uitvoering door de student, de coaching op de werkplek, en de flankerende bijeenkomsten en activiteiten. 
Voor de student is de verbinding tussen alle aspecten van het leren zeker niet vanzelfsprekend. Aan ons de 
uitdaging om ervoor te zorgen dat de verrijking van het leren een kans krijgt. Ook de nauwe samenwerking 
tussen NHL- en FC-docenten dient daaraan bij te dragen. Hierbij moet opgemerkt worden dat studenten, met 
name lio’s, lang niet altijd de betrokkenheid van de NHL-docenten waarnemen. Dat de opleiders ter plekke ook 
van de NHL zijn, ervaren zij kennelijk niet als voldoende: van NHL-docenten op iets grotere afstand vinden 
ze soms dat deze te weinig belangstelling tonen of dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn. Ondanks diverse 
pogingen zijn wij er nog niet genoeg in geslaagd de onvrede daarover weg te nemen.
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Plaats Opleidingsschool
De Opleidingsschool FC-NHL bestrijkt vier terreinen: het Opleiden in de School, de academische kop, het 
project Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen, en het PDG-traject. Op al deze terreinen werken 
medewerkers van het Friesland College en van de NHL Hogeschool samen. Er is sprake van een gezamenlijke 
visie en alle activiteiten liggen in elkaars verlengde.

De ontwikkeling van het Opleiden in de School binnen het Friesland College gebeurt van onderop. De gedachte 
hierachter is dat breed dragen als start belangrijker is dan beginnen met een managementplan. Er is voor 
gekozen om eerst ‘massa’ te creëren en enthousiasme te genereren, waardoor dynamiek en eigenaarschap 
ontstaan. Daar gaat een aanzuigende werking van uit: je wilt als docent deel uitmaken van de dynamiek. 
Vervolgens nemen we het management mee in de ontwikkeling: directeuren beginnen te faciliteren omdat 
ze de effecten van het Opleiden in de School ervaren als positief voor hun teams. Bij dit alles hebben de 
zogenaamde docent-opleiders een belangrijke rol. Zij zijn ervaren coaches die veel met studenten gewerkt 
hebben en die door een intern opleidingstraject zijn gegroeid tot opleiders die binnen een School van het 
Friesland College sleutelposities kunnen innemen. Niet alleen bewaken ze of een student op de goede plek 
komt en daar de gewenste begeleiding krijgt, ze overleggen ook met het management over de vorderingen 
en gewenste ontwikkelingen. Vergeleken bij enkele jaren geleden, is sprake van een steviger inbedding en 
verankering in het Friesland College.

De	extra	financiële	middelen	zijn	in	de	Opleidingsschool	FC-NHL	steeds	ingezet	om	ontwikkelingen	aan	te	
zwengelen. Proeftuinen werden bijvoorbeeld ondersteund in de vorm van extra uren. FC-docenten met taken 
die het teamniveau overstijgen, worden daarvoor gefaciliteerd, evenals NHL-docenten die meer bijdragen aan 
de ontwikkeling dan gebruikelijk is voor instituutsopleiders. Er is daarnaast geïnvesteerd in de kwaliteit van 
begeleiders/opleiders. Met name bij de docent-opleiders is dat erg succesvol geweest. Daarbij moet echter 
opgemerkt worden dat dit nog niet op alle plekken geleid heeft tot een brede kwaliteit van teams en docenten 
op het terrein van coachen, begeleiden, en opleiden van NHL-studenten. Deze kwaliteit moet in de komende 
jaren toenemen. Daarin hebben wij inmiddels stappen gezet: in studiejaar 2015-2016 wordt bij de School voor 
Commercie en Dienstverlening een proeftuin gestart, waarbij begeleiders op de werkplek geschoold worden. 
Werkende weg willen we ontdekken wat hierin nodig is en hoe we scholing het beste kunnen aanpakken 
vanuit de praktijk van de werkplekbegeleiders. Daarnaast hebben wij de wens om de scholingstrajecten 
van	bijvoorbeeld	docent-opleiders	zodanig	te	laten	certificeren	dat	ze	meegenomen	kunnen	worden	in	het	
lerarenregister.

In de volgende hoofdstukken gaan wij nader in op wat er bereikt is en welke ontwikkelpunten wij zien voor 
de komende jaren.

Bijlagen: Tijdlijn (zie volgende pagina)
 Visiedocument Opleidingsschool FC-NHL
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2001 Lio-traject
eerste nauwere samenwerking: gezamenlijk 

ontwerp lio-traject

2001-2009 Lio-traject
uitbreiding samenwerking lio-traject

2001-2009 Stages andere studenten
aantal overige studenten groeit

2007 Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
gezamenlijk ontwerp eerste PDG-trajecten;  

trainers en begeleiders vanuit beide instituten

2009 Toekenning keurmerk Opleidingsschool

2009 Verdiepingsslag Academische 
Opleidingsschool

2009 - 2010 Lio-traject
vanaf nu: volledige lio-traject in het FC 

2009 - 2010 Stages andere studenten
uitbreiding aantal overige studenten tot 60; start 

enkele begeleidende bijeenkomsten per jaar 

2009 -2010 PDG-traject
start nieuwe PDG-groepen, 
verdere ontwikkeling traject 

2011 - 2012 2e, 3e jaars stagiair
flankerende bijeenkomsten in FC o.l.v. 

1 duo FC-/NHL-docent 

2011 - 2012 Deeltijdopleiding 
intervisie met aantal studenten

2011 - 2012 Vanaf dit moment: 
jaarlijks toename aantal betrokken 

docenten FC en NHL
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2012-2013 Minor in lio-jaar
eerste ontwerp en uitvoering 

minor Beroepspraktijkvorming BVE

2012-2013 Onderzoekswerkplaats
start begeleiding onderzoek lio’s in 

onderzoekswerkplaats

2012-2013 Toename uitwisseling
3 NHL docenten betrokken bij FC audits

start van over en weer geven van lessen en 
workshops

2014 Project Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen

maart: start project na toekenning subsidie
vorming trekkersduo’s en ontwikkeling thema’s

start Sterrenkijker beginnende docenten: 
pilotgroep

2014 PDG
Start gezamenlijk PDG-traject noordelijke ROC’s

2013 Scholing docent-opleiders 2015 Project Versterking
februari: proefgroepen per thema

2014 - 2015 Toename uitwisseling
12 NHL docenten betrokken bij FC audits

2014 - 2015 1e jaars
nieuw ontwerp werkplekleren 

2014 - 2015 Kopopleiding
vorming studentengroep FC uitvoering door 

docenten FC en NHL-kopopleiding

2012-2013 1e, 2e, 3e jaars stagiairs
hele werkpleklerentraject met flankerende 

bijeenkomsten in FC o.l.v. duo FC-/NHL-docent

2012 Toekenning predicaat 
Academische Opleidingsschool (verankering)

2010 - 2011 Toename studenten
Totaal aantal studenten opleidingsschool 102

2013 - 2014 Toename uitwisseling
8 NHL docenten betrokken bij FC audits

2013 - 2014 Vanaf nu meer vakinhoudelijke 
activiteiten studenten in FC 

(talen, economie, bkv)

2013 - 2014 2e jaars
start aparte P-taakbegeleiding 

2013 - 2014 Kopopleiding
één FC-docent begeleidt mede intervisie-
bijeenkomsten kopopleiding op de NHL

2015 Curriculumontwikkeling 
start ontwikkeling afstudeerrichting  

Beroepsgericht onderwijs
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1. Beoogde	eindkwalificaties

Ambities
Het verzorgen van een opleidingsprogramma dat voldoet aan de nationale eisen die gesteld worden aan het 
bachelor(hbo)-niveau

 ` Werken vanuit een gezamenlijk gedragen visie op samen opleiden
 ` Het realiseren van een gevarieerd opleidingsaanbod voor een diverse groep studenten

Resultaten
1.1. Opleidingsschool

1.1.1. Samenwerking en visie
De samenwerking tussen de lerarenopleiding van de NHL Hogeschool en het Friesland College is vastgelegd 
in een samenwerkingsovereenkomst (2009). De daarin opgenomen visie op opleiden is later nader uitgewerkt 
en vastgelegd in het visiedocument Opleidingsschool FC-NHL (eerste versie 2013, tweede versie 2015, zie 
bijlage). De hierin geformuleerde visie is al werkende weg ontwikkeld en is gebaseerd op onder andere de 
volgende uitgangspunten:

Constante dialoog over de optimale leeromgeving
Wanneer je samen opleidt, is het van belang dat er op grote lijnen overeenstemming is over de optimale 
leeromgeving van de student op de werkplek. Pas wanneer alle aspecten van het leren en begeleiden op 
elkaar aansluiten, kunnen waardevolle leerervaringen leiden tot werkelijk en betekenisvol ontwikkelen. Voor 
de samenwerkende docenten NHL-FC is het daarom van belang steeds in gesprek te zijn over hoe leren het 
beste tot stand komt en wat daarbij nodig is in de begeleiding. Deze uitwisseling van ideeën, onder andere 
door het samen werken aan aspecten van de begeleiding, is ook een verrijking voor de medewerkers zelf.

Gezamenlijke visie op leren
In ons visiestuk hebben we uitgewerkt welke principes volgens ons centraal moeten staan bij het leren van 
de student. We sommen ze hieronder op met daarbij enkele kernwoorden; voor een uitgebreidere beschrijving 
verwijzen we naar het eerder genoemde visiedocument.

 ` Leren is op zoek gaan: De eigen zoektocht van de student staat centraal, de student moet op pad gaan, en de 
omgeving rond de student moet de vragen daarbij eerder stimuleren dan beantwoorden. Een onderzoekende 
houding is essentieel voor een docent.

 ` Leren in de authentieke context: De krachtigste leeromgeving is de echte praktijk; in de terminologie 
van het Friesland College: praktijkgestuurd leren. Daarbij moet aan de ervaringen betekenis gegeven 
worden door een voortdurende koppeling aan de persoon van de student, aan de theorie (ook didactisch, 
pedagogisch, enzovoort) en aan het vak waarin de student lesgeeft. Zonder reflectie beklijft het leren niet 
en blijft transfer achterwege.

 ` Leren in het hier en nu: De volgorde van het leren hoeft niet vast te staan, veel essentiëler is het moment 
aan te grijpen voor een rijke leerervaring. Het gedrag van de student is daarbij een aangrijpingspunt voor 
opleiders (‘Joepie! Hier kan geleerd worden!’).

 ` Permanent leren in gezamenlijkheid: De maatschappij verandert voortdurend, de student verandert 
voortdurend, het onderwijs verandert voortdurend. Een goede docent blijft zich steeds ontwikkelen. De 
kiem daarvoor moet in de studie al gelegd worden.

Het werken in de Opleidingsschool kenmerkt zich door ons motto Leren is verbinden.

Standaard 1
De	beoogde	eindkwalificaties	van	de	opleiding	zijn	wat	betreft	inhoud,	niveau	en	oriëntatie	geconcretiseerd	
en voldoen aan de internationale eisen. 

Toetsingskader Opleidingsschool en academische kop (NVAO,2013)
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1.1.2. Rijke leeromgeving
Het structureel koppelen van praktijkervaringen van de student aan theoretische noties en de ervaringen van 
medestudenten en begeleiders vindt binnen de Opleidingsschool FC-NHL het sterkste plaats in het lio-traject. 
Dat komt doordat dit traject daartoe de meeste mogelijkheden biedt. Dit is het jaar waarin ‘de kwartjes gaan 
vallen’: eerder opgedane kennis wordt verbonden met de praktijksituatie van het moment. Verborgen noties 
worden zo manifest gemaakt en ze krijgen betekenis.

De lio in dit traject krijgt een aanstelling binnen het Friesland College en behaalt daar dan ook alle credits. Het 
jaarprogramma behelst in ieder geval de volgende onderdelen:

 ` werken in de praktijk: lesgeven, coachen van studenten (individueel en in groepen), actief bijdragen aan 
teamactiviteiten en -ontwikkeling, BPV-bezoeken, enzovoort

 ` elke woensdag de hele dag trainingen op het gebied van didactiek, beroepsgericht opleiden, persoonlijke 
en professionele ontwikkeling, coaching van mbo-studenten enzovoort

 ` intensieve intervisiebijeenkomsten in kleine groepen
 ` praktijkonderzoek in de context van de onderzoekswerkplaats (onderdeel van de academische kop van 

de Opleidingsschool FC-NHL), met leergroepen onder leiding van FC-begeleiders en bijeenkomsten op 
vrijdagmiddagen onder leiding van een NHL-docent

 ` invulling en uitvoering van de minor ‘Beroepspraktijkvorming BVE’
 ` individuele coaching door geschoolde lio-coaches
 ` individuele voortgangsgesprekken en tussenevaluaties in de groep

Begeleiding bij al deze activiteiten wordt met name verzorgd door docenten van het Friesland College, steeds 
in verbinding met docenten van de NHL. Op deze manier wordt rond de lio een kring gevormd die ervoor zorgt 
dat het leren rijk is, dat er confrontaties plaatsvinden en vragen worden gesteld, dat de lio zichzelf tegenkomt 
en leert abstraheren. Zo werkt de student aan een aantal transities: van aanbodgestuurd naar zelfbewust 
handelen en van ‘ik moet het aantonen’ naar ‘ik wil het laten zien’. Aan het eind van het jaar stelt de lio niet 
meer zichzelf centraal, maar het leren van de mbo-student. ‘Erboven hangen’ staat daarbij voor: kijk naar wat 
er gebeurt in de les/situatie, naar wat effectief is en wat niet, en vraag je af waar dat van komt. ‘Eronder kijken’ 
gaat over de persoonlijke reactie van de lio zelf: de persoonlijke en professionele ontwikkeling in relatie tot de 
betekenis voor de leerling, de mbo-student.

De lio heeft zelf sterke invloed op het programma en het traject. Zo zijn de woensdag-trainingen gepland tot 
aan januari en bepaalt de groep mee wat er vanaf dat moment nodig is aan verdieping en verbreding. In de 
loop van het jaar neemt het eigenaarschap van de docent in opleiding steeds verder toe.

In 2014 is onder leiding van Aad Oosterhof een onderzoek gedaan naar de ervaringen van (ex-)lio’s in de 
Opleidingsschool FC-NHL (zie ook paragraaf 1.2). De onderzoeksgroep concludeert dat de lio’s zich persoonlijk, 
professioneel en vakinhoudelijk goed toegerust voelen voor hun beroep. Ze hebben het lio-traject ervaren 
als een zoektocht waarbinnen gevoelens van onzekerheid mochten bestaan en uitdagingen konden worden 
aangegaan, waar de kring rond de student een goed vangnet was en waar reflectie het leren bevorderde. Het 
lio-jaar leidde tot leren in verschillende domeinen van het docentschap en bevorderde een stijging in de self-
efficacy.	De	aansluiting	met	werk	na	de	lio-periode	ervaren	de	pas	bevoegde	docenten	doorgaans	als	goed.	
Voor een uitgebreidere weergave van de bevindingen verwijzen we naar het onderzoeksverslag.

We hebben het lio-traject hier zo uitgebreid geschetst omdat naar voorbeeld daarvan het werkplekleren 
gemodelleerd is van de eerstejaars, tweedejaars en derdejaars studenten en de studenten van de kopopleiding. 
Welke elementen daarbij kunnen worden overgenomen, is afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden. 
Zo hebben de tweedejaars studenten in hun lintstage van twee periodes flankerende bijeenkomsten die 
specifiek	gaan	over	het	werken	in	de	praktijk	én	flankerende	bijeenkomsten	over	de	zogenaamde	P-taken	
(professionaliseringstaken), waarbij onderzoek doen een belangrijk aspect is. Verbindingen maken vinden 
studenten lastig, maar aan het eind van de stageperiode blijkt het leren op verschillende terreinen samen te 
vallen. Steeds zijn een FC-docent en een NHL-docent aanstuurder van een dergelijk traject en door middel 
van enkele reflectiegesprekken per jaar worden de trajecten geëvalueerd en bijgesteld.
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Bij hun werkplekleren krijgen de studenten zo te maken met:
 ` de begeleiders van de bijeenkomsten
 ` een begeleider op de werkplek in het team
 ` een docent-opleider, die een centrale rol speelt bij het opleiden in een bepaalde School van het Friesland 

College
 ` collega’s in het team, en een leidinggevende
 ` soms nog aparte begeleiders van P-taken

Studenten geven aan dat ze op de werkplek veel ruimte krijgen, dat ze veel mogen uitproberen en daarbij 
fouten mogen maken, dat ze zich serieus genomen voelen en opgenomen in het team, dat ze benaderd 
worden als professional.

Wat werken in het mbo betekent, is altijd een onderdeel van het leren binnen de Opleidingsschool. Daarbij 
komen thema’s aan de orde als: coaching, samenwerking met het beroepenveld, praktijkgericht/praktijkgestuurd 
opleiden, beoordelen in de beroepsopleiding. Een ander vast onderdeel is intervisie: een krachtige manier van 
leren door het inbrengen van eigen praktijkdilemma’s, feedback geven en ontvangen, de verdieping zoeken. 
De incidentmethode, de kernreflectie, en het socratisch gesprek zijn voorbeelden van vormen die hierbij 
gebruikt worden.

Een problematischer punt binnen de Opleidingsschool is de begeleiding van deeltijdstudenten. Diverse pogingen 
zijn al ondernomen om ook voor hen het leren te verrijken op een wijze die verwant is aan de andere trajecten. 
Dat stuit steeds op praktische bezwaren: de studenten hebben minder tijd, zijn er niet op vaste momenten, 
stromen in verschillende periodes in, enzovoort. Modelleren naar de succespunten van het lio-traject lijkt hier 
niet te werken: er zal een ander spoor gevonden moeten worden. Het meest succesvol hierin zijn tot nu toe 
begeleidingsvormen waarbij binnen één School de verbinding werd gemaakt tussen bijvoorbeeld een lio, een 
PDG’er, een student van de kopopleiding, en enkele deeltijders. Door een gezamenlijk coachingsmoment kon 
er weer van en met elkaar geleerd worden. Omdat de docent-opleiders inmiddels in de Scholen een centrale 
en stimulerende rol hebben, lijkt deze aanpak het kansrijkst. In studiejaar 2015-2016 worden daarom waar 
mogelijk proeftuinen gestart op dit gebied.

De inrichting van de leeromgeving in de praktijk is wellicht goed te beschrijven aan de hand van het Leeromgeving 
Ontwerpmodel, zoals weergegeven in ‘De omgekeerde leeromgeving’2 (Aalsma 2011, p. 60 vv.). Vanuit een 
horizontale as Geconstrueerd-Realistisch (de mate van realiteit: in hoeverre gesimuleerd of geconstrueerd 
dan wel levensecht) en een verticale as Acquisitie-Participatie (meer traditionele kennisverwerving versus 
kennisontwikkeling in de context van een community) ontstaan vier kwadranten die met elkaar verschillende 
aspecten van het leren verbinden. Dit kan leiden tot de leercyclus van de ‘doe-didactiek’, waarbij Praktijk verkennen 
via ervaren en verwonderen verbonden wordt aan Ondersteunende kennis en door middel van begrijpen aan 
Verbreden en verdiepen, waarna nieuwe toepassingen weer leiden tot Praktijk verkennen (Aalsma 2011, p. 87).

Uit bovenstaande voorbeelden zal duidelijk zijn hoe wij proberen op deze manier ons onderwijs te ontwerpen: 
steeds zoeken naar de verbinding tussen praktijk en kennis, waarbij we wisselende werkwijzen zoeken om deze 
verbinding betekenisvol vorm te geven voor onze studenten. Dit proces loopt parallel aan de ontwikkeling van 
de zogenaamde praktijkroutes in het Friesland College, waar eveneens hybride leeromgevingen het model zijn.

1.1.3. Gevarieerde onderwijssituaties 
De studenten van de lerarenopleidingen worden in de loop van hun studie in verschillende scholen/contexten 
geplaatst. Daar kan de Opleidingsschool FC-NHL er een van zijn. Studenten doen dus nooit al hun werkplekleren 
binnen het Friesland College. Op deze wijze is er sprake van een gevarieerd aanbod van ervaringsplaatsen 
en kunnen veel studenten ervaring opdoen in een situatie waar de eigen onderwijspraktijk leidend is voor 
het eigen leren. 

1.1.4. Beoogde eindkwalificaties
Alle leerervaringen worden in relatie gebracht met de SBL-competenties en de kennisbases Tweedegraads 
lerarenopleidingen. De Dublin descriptoren vormen het referentiekader voor wat de studenten op bachelor-
niveau	moeten	aantonen.	Voor	specifieke	mbo-thema’s	wordt	gebruik	gemaakt	van	het	Addendum	generieke	
Kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen.
Alle activiteiten vinden plaats onder goedkeuring van de examencommissies van de betrokken lerarenopleidingen 
en de producten moeten aan de eisen van de examencommissies voldoen.

2  E. Aalsma: De omgekeerde leerweg (een nieuw perspectief voor het beroepsonderwijs). Delft 2011, Eburon. 
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1.2. Academische	kop
Naast de andere activiteiten binnen de Opleidingsschool Friesland College – NHL zijn alle studenten die te 
maken hebben met onderzoeksactiviteiten, betrokken bij de academische kop. Binnen de academische kop is 
een onderzoekswerkplaats ingericht, waar studenten en docenten samenwerken in het opzetten, ten uitvoer 
brengen en evalueren van eigen onderzoek. Op deze wijze wordt getracht de expertise rondom (praktijkgericht) 
onderzoek te bundelen. Centrale doelstelling is het stimuleren van een breed gedragen onderzoekende houding 
bij studenten en docenten. De onderzoekswerkplaats is een aantal jaren geleden gestart en inmiddels bijgesteld 
naar aanleiding van evaluaties. Tijdens de eerste jaren zijn docenten die ervaring hadden met het doen van 
onderzoek, getraind in het begeleiden van onderzoek. Alle praktijkonderzoeken in het Friesland College (van 
lio’s, studenten van de kopopleiding en PDG’ers) worden nu begeleid door docenten van het Friesland College.

Ook bij de academische kop wordt voortdurend werkende weg ontwikkeld en de verbinding gezocht. Zo 
heeft de stuurgroep een opdracht voor een onderzoek naar de meerwaarde van de Opleidingsschool FC-NHL 
verstrekt aan een externe, gepromoveerde onderzoeker, Aad Oosterhof, die vervolgens met een groep docenten 
van de NHL en het Friesland College aan de slag ging. Werkende weg leerden de docenten gezamenlijk de 
onderzoeksvraag te preciseren, data te verzamelen en te verwerken, en een onderzoeksverslag te schrijven. 
Het resultaat was daardoor naast een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van (in dit geval) ons lio-traject 
ook een verder in onderzoek geschoolde groep docenten.

De academische kop heeft ook de ambitie de onderzoekende houding van de docenten in het Friesland College 
te verbeteren. Deze doelstelling is complex, want de werkelijkheid van alledag slokt veel tijd en aandacht van 
docenten op. Inmiddels vinden er enkele activiteiten plaats die onderzoek verbinden aan zowel professionele 
ontwikkeling als onderwijsontwikkeling. Daarmee komt een betere verankering van onderzoek in zicht. De 
praktijkroutes in het Friesland College lijken zich bij uitstek te lenen voor deze vorm van onderzoek. Het 
onderzoek van de meeste masterstudenten, eveneens verbonden aan de academische kop, staat doorgaans al 
ten dienste van het team en de onderwijsontwikkeling. De ambitie van de academische kop reikt hierin echter 
nog verder. Daarom wordt het komende jaar een pilot gestart die in de eerste helft van 2015 is voorbereid: 
een team gaat onder begeleiding van de academische kop zelf onderzoek doen. Van die pilot wordt geleerd 
voor de inzet en aanpak bij andere teams.
 
Vanuit de academische kop is er verbinding gelegd met het lectoraat Wendbaar Vakmanschap. De 
academische kop maakt deel uit van de kenniskring en zal actief betrokken worden bij de uitvoering van het 
het onderzoeksprogramma. Marco Mazereeuw is als associate-lector van dit lectoraat én dat van Duurzame 
Schoolontwikkeling in overleg met de academische kop over kansen en mogelijkheden.

1.3. Ontwikkelingen,	verbeteringen,	inzichten	en	dilemma’s
 ` Het lukt ons nog niet goed genoeg om de deeltijdstudenten aan ons te binden en ook bij hen een extra 

slag in het leren mogelijk te maken. Het is lastig om hiervoor een flankerend aanbod te organiseren; 
werken vanuit de principes van het lio-traject lijkt hier niet op te gaan. Wellicht biedt de afstemming per 
School meer mogelijkheden. Er zijn inmiddels stappen gezet om hierin een verbeterslag te maken. 

 ` De academische kop wil steviger inzetten op verbetering van de onderzoekende houding en verbinding 
van onderzoek aan schoolontwikkeling. Het komende jaar wordt daarom een pilot gestart met één team, 
zodat vanuit de ervaringen daarbij ook ondersteuning van andere teams gerealiseerd kan worden.

 ` Voor de ontwikkeling van de zogenaamde Academische Werkplaats wordt verbinding gezocht met 
meerdere lectoraten (wendbaar vakmanschap en duurzame schoolontwikkeling).
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Bijlagen: Visiedocument Opleidingsschool FC-NHL
 Onderzoeksverslag (Aad Oosterhof e.a.)
 Stand van zaken academische kop mei 2015
 Competentiebibliotheek
 Dublin descriptoren
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2. Onderwijsleeromgeving

Ambities
 ` Het samenstellen van een programma dat, qua inhoud en begeleiding, de studenten in staat stelt de 
eindkwalificaties	te	behalen	

 ` Het curriculum van de Opleidingsschool is afgestemd op en complementair aan dat van de 
lerarenopleiding 

 ` Er wordt gewerkt vanuit een herkenbaar, gezamenlijk didactisch concept
 ` Het personeel, werkzaam binnen de Opleidingsschool, is deskundig en werkt vanuit een duidelijke visie 

op professionalisering
 ` De	studiebegeleiding	is	afgestemd	op	die	van	de	lerarenopleiding	en	is	gebaseerd	op	de	specifieke	

leerbehoeften van de student

Resultaten	
2.1. Programma

Binnen de Opleidingsschool is een programma samengesteld voor studenten uit de voltijdse (inclusief 
kopopleiding) en deeltijdse variant van de lerarenopleidingen Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde, 
Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie (BE/AE), Gezondheidszorg & 
Welzijn en Omgangskunde. Alle opleidingen kennen een vakinhoudelijk en generiek deel van het curriculum. 
Beide delen zijn gebaseerd op landelijke vastgestelde kennisbases. Binnen de Opleidingsschool ligt de nadruk 
op het generieke deel van het curriculum, aangevuld met vakdidactische componenten uit het vakdeel.

2.1.1. Opleidingsschool
Bij de plaatsing van studenten binnen de Opleidingsschool spelen de schoolopleider, de docent-opleider en 
de instituutsopleider een grote rol. De opleiding stelt zich ten doel om alle studenten voorafgaand aan de 
afstudeerfase van de opleiding kennis te laten maken met het mbo. De plaatsing van de studenten wordt 
verzorgd door de instituutsopleider en de schoolopleider. Uitgangspunt bij het plaatsen is de match tussen 
de gekozen (vak)richting, de leerwens van de student en het curriculum binnen het mbo. De docent-opleiders 
van de Scholen spelen een belangrijke rol in de daadwerkelijke match tussen student en School: studenten 
hebben een kennismakingsgesprek binnen de School.

De Scholen van het Friesland College kunnen aangeven of zij opleidingsplekken hebben voor studenten; 
plaatsing gebeurt echter zoveel mogelijk op aanvraag. Lio’s krijgen in het Friesland College een aanstelling 
volgens de CAO van het mbo.

Vrijstellingenbeleid
Binnen de voltijdse opleiding spelen vrijstellingen geen rol. Ervaring opdoen in het verzorgen van onderwijs 
binnen het mbo vormt een verplicht deel van de opleiding. Geen enkele voltijdstudent voldoet voorafgaand aan 
de opleiding al aan deze eis. Verder wordt benadrukt dat het leren van elkaar (groepsleren) naast individueel 
leren een vast onderdeel vormt van het programma. Een student onttrekt zich dus in principe op basis van 
mogelijke eerder verworven deskundigheid niet aan groepsactiviteiten maar leert daarbij wellicht op een 
ander niveau.

Wanneer er wel sprake is van een vrijstelling, bijvoorbeeld voor een deeltijdstudent met onderwijservaring, 
dan wordt de vrijstelling geregeld via de examencommissie van de opleiding waarvoor de student staat 
ingeschreven.

Werkplekgebonden deel van de opleiding
Binnen het werkplekgebonden deel van de opleiding wordt met name aandacht besteed aan het generieke deel 
van het curriculum. Dit betekent dat de werkplek de bron van het leren vormt. Door een op de praktijkvragen 
gerichte begeleiding worden vragen gekoppeld aan theoretische noties. Begeleiden en opleiden gaan hier hand 

Standaard 2
Het	programma,	het	personeel	en	de	opleidingsspecifieke	voorzieningen	maken	het	voor	de	instromende	
studenten	mogelijk	de	beoogde	eindkwalificaties	te	realiseren.

Toetsingskader Opleidingsschool en academische kop (NVAO,2013)
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in hand. Om te borgen dat delen van de generieke kennisbasis aan bod komen, zijn er P-taken geformuleerd, 
die in samenhang met de context worden vormgegeven (zie ook didactisch concept). Het streven is om op 
deze wijze bij te dragen aan de invulling van 40% van het totale opleidingscurriculum van de lerarenopleiding.

Inmiddels is een helder beeld ontstaan van waar de studenten in het mbo mee te maken krijgen. De leervragen 
en ervaringen vormen daardoor een bron bij de herziening van het curriculum en de inrichting van de mbo-
minor en de afstudeerrichtingen. De uitvoering binnen de Opleidingsschool FC-NHL van de minor in het lio-jaar 
heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen.

Bereiken eindkwalificaties
Het	bereiken	van	de	eindkwalificaties	wordt	geborgd	doordat:

 ` Alle P-taken en opleidingsactiviteiten gerelateerd zijn aan de SBL-competenties, Landelijke kennisbases 
en Dublin descriptoren.

 ` Studenten	zicht	hebben	op	de	eindkwalificaties	en	in	hun	ontwikkeldossier	bijhouden	hoe	ze	werken	aan	
het verwerven van de competenties

 ` De	docenten	gekwalificeerd	zijn	en	regelmatig	geschoold	worden	in	het	begeleiden	en	opleiden	van	
studenten

 ` Het programma een opbouw kent in zowel moeilijkheidsgraad als het nemen van verantwoordelijkheid 
in het zelfstandig functioneren als (mbo-)docent

 ` De integrale beoordeling gebaseerd is op de SBL-competenties, Landelijke Kennisbases en de Dublin-
descriptoren

Samenhang programma/Didactisch concept
Om de samenhang in het curriculum tussen de opleidingsgebonden en werkplekgebonden activiteiten te 
borgen, is een didactisch concept ontwikkeld rondom Professionaliseringstaken, ook wel P-taken genoemd. 
Deze P-taken zijn gerelateerd aan de kennisbases. De vormgeving en uitwerking van de P-taken vindt plaats op 
de werkplek. De werkplekbegeleider (coach), docent-opleider en de instituutsbegeleider zijn hierbij betrokken. 
De P-taak biedt ruimte voor een contextgebonden benadering, inclusief individuele inkleuring op basis van de 
leervraag van de student. Op deze wijze is er een verbinding tussen theorie en praktijk/werkplek en opleiding: 
de P-taak pendelt daartussen (zie schema pagina 20).

De P-taken zijn in samenspraak met het werkveld ontwikkeld, en worden op basis van ervaringen bijgesteld. 
De periodieke studiebijeenkomsten van de schoolopleiders en instituutsopleiders in Allardsoog geven voeding 
aan de precisering van het samenspel tussen leren in de opleiding en het leren op de werkplek.

Naast de Allardsoogbijeenkomsten zijn er inmiddels enkele vakdidactische netwerken in oprichting om de 
vakdidactische begeleiding nog beter af te stemmen op het aanbod van de opleidingen.

In de Opleidingsschool FC-NHL is voorts een visie ontwikkeld op leren en opleiden. Een beknopte weergave 
daarvan vindt u in paragraaf 1.1.1, een uitgebreidere uitwerking in het visiedocument.

Voor de Opleidingsschool FC-NHL gelden in 2014-2015 de volgende verhoudingen wat betreft het curriculum:

% curriculum in de opleidingsschool % curriculum op de NHL

Voltijd 38% - 47% 62% - 53%

Deeltijd 47% 53%

Kopopleiding 80% 20%

Zie hiervoor in de bijlage ook het opleidingsplan.
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Voorbereiding op de taak (sturing vanuit de 
taak en eigen overzicht)

Voorbereiding op de taak door het toe te 
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Directe begeleiding op de  P-taak 
(monitoren van ontwikkeling/ vraag - aanbodsessie/ 
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Uitvoeringsdeel 1
Begeleid door coach en schoolopleider

Begeleiding vanuit programma
(workshop/ colleges)

Directe begeleiding op de P-taak
(monitoren van ontwikkeling/ vraag - aanbodsessie/ 

eigen keuze/ intervisie)

Uitvoeringsdeel 2
Begeleid door coach en schoolopleider

Begeleiding vanuit programma
(workshop/ colleges)

U
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fa

se
Directe begeleiding op de P-taak

(monitoren van ontwikkeling/ vraag - aanbodsessie/ 
eigen keuze/ intervisie)

Uitvoeringsdeel 3
Begeleid door coach en schoolopleider

Begeleiding vanuit programma
(workshop/ colleges)

Analyse van gegevens uit de school
(leerlingenmateriaal/ interview/ opname eigen lessen)

Gegevensverzameling

Ev
al

ua
tie

 fa
seResultaat Reflectie

Reflectie

Aanpassingen (terug naar 2)

Begeleidingsinteractie instituut en stageschool (bron M. Mazereeuw 2009, 2011)

2.1.2. Academische kop

Onderzoeksprogramma
Op basis van opgedane ervaringen zijn in het nieuwe curriculum de P-taken in aantal teruggebracht. De nieuwe 
P-taken bevatten een onderzoekscomponent. Samen vormen de P-taken een doorgaande onderzoekslijn, 
uitmondend in een praktijkonderzoek in het lio-jaar. Gerichte colleges over onderzoek zijn daarbij een 
ondersteuning. In de Opleidingsschool wordt de verbinding tussen onderzoek en de eigen professionele 
ontwikkeling zoveel mogelijk versterkt. Daar waar dit heel expliciet kan worden gemaakt, bijvoorbeeld bij de 
tweedejaars en bij de lio’s, werkt deze versterking het beste.

Binnen de academische kop van de Opleidingsschool wordt de begeleiding bij het opzetten en uitvoeren 
van het onderzoek door docenten van het Friesland College gedaan. De begeleiders zijn geschoold door 
docenten	van	de	NHL.	De	studenten,	specifiek	de	lio’s,	PDG’ers	en	kopstudenten,	werken	aan	hun	onderzoek	
in leergroepen. De onderzoekswerkplaats is de plek waar docenten en studenten elkaar ontmoeten rondom 
het domein onderzoek. De praktijkonderzoeken worden gedeeld en vormen een bron van inspiratie. Ook FC-
docenten die een Master volgen, zijn verbonden aan de onderzoekswerkplaats.



Academische Opleidingsschool Friesland College – NHL Hogeschool

10 

2.2. Personeel

2.2.1. Opleidingsschool

Opleidingsteam 
De Opleidingsschool Friesland College – NHL bestaat uit een groep zeer betrokken docenten. Het aantal is de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. Alle activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door koppels of werkgroepjes 
bestaande uit docenten van beide instellingen. Er zijn regelmatig werkgroepbijeenkomsten waarbij de koppels 
elkaar op de hoogte houden van hun deelprojecten. Voorbeelden zijn: invulling geven aan een thema als Omgaan 
met verschillen, lesbezoeken uitvoeren, het verzorgen van begeleidende bijeenkomsten voor eerste- tot en 
met derdejaars, het begeleiden van intervisie, het opzetten van trainingen/trajecten voor docent-opleiders, 
het begeleiden van onderzoek en het trainen van onderzoeksbegeleiders. 

Alle intensief bij de Opleidingsschool betrokken docenten spelen een rol bij beleidsontwikkeling, ontwerpen 
en uitvoering. Dit geldt ook voor de dagelijks verantwoordelijke leden van de stuurgroep. 

Er is een sterk gevoel van eigenaarschap en van gedeelde verantwoordelijkheid. De gezamenlijke uitvoering 
en de voortdurende gesprekken over inhoud stimuleren dit. Het principe van samen werken en samen leren 
verbindt en versterkt de Opleidingsschool.

Binnen de Opleidingsschool zijn de volgende taken te onderscheiden:

taak/rol korte omschrijving
FC/NHL/
FC+NHL

Werkplekbegeleider (coach) opleider op de werkplek van de student: lessen bijwonen, coachgesprekken 
voeren, feedback geven

FC

Lio-coach ervaren en geschoolde coach van een lio, op de werkplek maar geen teamge-
noot

FC

Docent-opleider spilfunctie in de Scholen: matching student-werkplek, stimuleren en bewaken 
kwaliteit opleiden op de werkplek, bevorderen ruimte en aandacht voor opleiden 
in de eigen School, verbinding met management
geschoold in FC-NHL-traject

FC

Schoolopleider spilfunctie FC-deel Opleidingsschool
plaatst studenten, stimuleert ontwikkeling medewerkers Opleidingsschool, 
verantwoordelijk voor lio-traject, verbinding FC-NHL
‘projectleider’: overkoepelende taken

FC

Instituutsopleider spilfunctie NHL-deel Opleidingsschool 
plaatst studenten, verbinding FC-NHL, stimuleert deelname Opleidingsschool 
binnen de NHL, zorgt voor afhechting binnen NHL (examencommissie)

NHL

P-taakbegeleider begeleidt studenten bij het doen van P-taken
verzorgt begeleidende bijeenkomsten

FC+NHL

Begeleider bijeenkomsten begeleider flankerende bijeenkomsten tijdens werkplekleren FC+NHL

Onderzoeksbegeleider begeleidt onderzoek lio, kopstudent, PDG’er FC+NHL

Trainer verzorgen van bijeenkomsten, bv. in lio-traject FC+NHL

Ontwikkelaar (trekker) opzetten van een specifiek onderdeel van de Opleidingsschool, bijvoorbeeld 
thema ‘Omgaan met verschillen’ in het Project Versterking samenwerking

FC+NHL

Examinator beoordeelt NHL*

* zie ook hoofdstuk 3

Professionalisering
De kwaliteit van het docententeam is voor een groot deel bepalend voor de doorontwikkeling van de 
Opleidingsschool. Zo heeft de schoolopleider een eigen traject gevolgd om als schoolopleider te kunnen 
functioneren. Naast een brede oriëntatie binnen de afdelingen van de lerarenopleiding is ze betrokken geweest 
bij een aantal werkgroepen. Inmiddels verzorgt de schoolopleider ook onderwijs bij de afdeling Talen. Ook 
andere FC-medewerkers van de Opleidingsschool zijn betrokken bij het onderwijs aan de lerarenopleidingen, 
bijvoorbeeld bij Maatschappijleer in het kader van Loopbaan en Burgerschap. Omgekeerd zijn docenten van 
de NHL betrokken bij (opleidings)activiteiten in het Friesland College. 
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Zo is er inmiddels een pool van NHL-docenten die ingezet worden als lid van een auditteam bij de driejaarlijkse 
audits van de afdelingen binnen het Friesland College. Daarnaast maakt een kwaliteitsmedewerker van het 
Friesland College als extern lid deel uit van een examencommissie van de NHL. Een ander voorbeeld is de 
betrokkenheid van docenten van de afdeling Talen bij de verdere uitbouw van het Talencentrum. Een laatste 
voorbeeld: docent-opleiders lopen in het kader van hun scholing stage bij de lerarenopleidingen. Deze manier 
van impliciet veel van elkaar leren draagt ook bij tot een betere op het mbo gerichte lerarenopleiding.

Naast deze vormen van impliciet leren, zijn er ook trainingssessies. Zo worden docent-opleiders van Scholen 
getraind in het begeleiden van de studenten van de NHL. Om studenten goed te begeleiden en de koppeling 
tussen praktijk en theorie goed te laten plaatsvinden, is het noodzakelijk dat mbo-docenten weten wat er 
tijdens de opleiding wordt aangeboden en welke niveau-eisen de opleiding hanteert. Op dit terrein is nog winst 
te behalen waar het gaat om de werkplekbegeleiders.

Ten slotte is het samen werken aan deze visitatie eveneens een vorm van samen leren en professionaliseren: 
terug- en vooruitblikken is iets wat we regelmatig doen. 

2.2.2. Academische kop
De docenten, die betrokken zijn bij het begeleiden van onderzoek, zijn uitgebreid getraind door docenten 
van de lerarenopleidingen. Naast het inzoomen op de begeleidingsvaardigheden, zijn enkele docenten in 
een apart traject begeleid bij het zelf opzetten en uitvoeren van een praktijkonderzoek. In toenemende mate 
sluiten docenten aan die zelf een studie doen. Hun persoonlijke ervaring in het doen van onderzoek is een 
meerwaarde binnen de academische kop.

Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de cursussen en trainingen in aanmerking komen voor een registratie 
in het register van docenten en/of schoolopleider.

2.3. Ontwikkelingen,	verbeteringen,	inzichten	en	dilemma’s
Het vinden van geschikte leer-werkplekken binnen het Friesland College blijft een continu punt van aandacht. 
Welke plek is geschikt, waar treffen studenten de meest rijke leeromgeving aan? Wat is de rol van de School 
en wat doet een School om een leerzame werkplek aan te bieden? Als de omgeving minder rijk is, bijvoorbeeld 
door het daar gehanteerde concept, hoe kan de werkplekbegeleider dan toch zorgen voor een zinvol leerproces? 
Hoewel we er steeds beter in slagen om dit te bereiken, zijn we nog niet tevreden.

De docent-opleiders pakken hun spilfunctie steeds beter op. Niettemin is de kwaliteit van het opleiden op de 
werkplek nog niet over de volle breedte op het gewenste niveau. Om hierin verbetering aan te brengen willen we:

 ` scholing gaan verzorgen voor werkplekbegeleiders (coaches)
 ` meer docent-opleiders scholen, zodat zij zich overal dicht bij de werkplekbegeleiders bevinden
 ` onderzoeken op welke manier de koppeling tussen een aantal elementen verbeterd kan worden: de 

inhoud van de flankerende bijeenkomsten / de theoretische noties die bij de opleiding net aan bod zijn 
geweest / de begeleiding door de werkplekbegeleider

Hiertoe zijn de volgende stappen gepland: 
 ` er wordt een proeftuin gestart bij de School voor Commercie en Dienstverlening voor de scholing van 

werkplekbegeleiders
 ` vanuit de begeleiders van de flankerende bijeenkomsten wordt nog meer contact gezocht met de 

werkplekbegeleiders om hen te informeren en nauwer bij het traject te betrekken

Bijlagen: Opleidingsplan
 Visiedocument



Academische Opleidingsschool Friesland College – NHL Hogeschool

12 



Kritische Reflectie

 13

3. Toetsing

Ambities
 ` De	Opleidingsschool	hanteert	een	toetssysteem	dat	afgestemd	is	op	de	inhoud	en	eindkwalificaties	van	

de bacheloropleidingen en dat voldoet aan het toetsbeleid van de lerarenopleiding
 ` Binnen de Opleidingsschool zijn zowel het opleidingsinstituut als de school betrokken bij de afronding 

van de hoofdfase en afstudeerfase door middel van een integrale beoordeling.
 ` Er is een heldere rolverdeling tussen opleiding en school m.b.t. rollen, taken en verantwoordelijkheden
 ` De examencommissies hebben een duidelijke rol bij beoordeling en toetsing

Resultaten
3.1. Huidige	situatie

Alle Opleidingsscholen waar de NHL deel van uitmaakt, volgen het toetsbeleid van de tweedegraads 
lerarenopleidingen. Daar ligt immers de eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling. De opleiders in de 
school kunnen wel als tweede beoordelaar bij de beoordeling betrokken zijn; dat gebeurt in elk geval in de 
afstudeerfase. Door middel van trainingen worden zij voorbereid op deze rol als examinator. Opleiders die 
ook beoordelen, worden conform het NHL-toetsbeleid door de examencommissie benoemd als examinator. 
Op dit moment heeft elke afdeling nog een eigen examencommissie. Formeel zijn de examencommissies 
verantwoordelijk voor alle activiteiten van studenten in de Opleidingsschool: zij accorderen de trajecten.

Binnen de Opleidingsschool zijn de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd, zodat alle studenten weten 
wie begeleidt, opleidt en beoordeelt. De lerarenopleiding hanteert een toetsplan voor alle opleidingen. Alle 
opleidingsactiviteiten van de Opleidingsschool en de toetsing ervan zijn gerelateerd aan dit toetsplan. De 
lerarenopleiding is in alle situaties eindverantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering en beoordeling van de 
opleidingsactiviteiten. De school speelt echter een belangrijke rol in de oordeelsvorming. 

De	Opleidingsschool	heeft	dus	een	toetssysteem	dat	afgestemd	is	op	de	inhoud	en	eindkwalificaties	van	
de bacheloropleidingen en ze voldoet aan het toetsbeleid van NHL Hogeschool. Het toetsinstrumentarium 
kenmerkt zich door een mix van toetsvormen: kennistoetsen (die binnen het beroepsvoorbereidende deel 
de landelijk vastgelegde generieke kennisbasis dekken), vaardigheidstoetsen, casussen, werkplekleren- 
en onderzoeksverslagen, presentaties enz. De toetsing in de opleiding laat de student kennismaken met 
toetsvormen zoals die ook in de toekomstige beroepspraktijk van de student voorkomen. 

Alle P-taken worden ondersteund door cursussen en trainingen, die worden afgesloten met een toets of 
opdracht. De werkplekbegeleider en de docent-opleider zijn nauw betrokken bij de vormgeving en begeleiding 
van de P-taak die een student in de school uitvoert. Het ontwerp van de P-taak wordt altijd ter goedkeuring 
voorgelegd aan de P-taakbegeleider van het instituut of van de Opleidingsschool. Het instituut verzorgt de 
beoordeling.

De belangrijkste bijdrage aan de beoordeling van studenten levert de Opleidingsschool FC-NHL in 
de afstudeerfase, waarbij beoordeling en begeleiding van de student steeds gescheiden blijven. Alle 
Opleidingsscholen zijn als klankbord betrokken bij de ontwikkelingen in de afstudeerfase.

Vanaf studiejaar 2013-2014 is een scheiding gemaakt tussen de beoordeling van de afstudeerstage 
(Werkplekleren 4) en het assessment Startbekwaam, de laatste beoordeling in de opleiding. Aan het eind 
van de afstudeerstage wordt het functioneren in de beroepspraktijk beoordeeld aan de hand van de zeven 
landelijke competenties. Hier is altijd een examinator van de Opleidingsschool bij betrokken. Het dossier dat 
de student inlevert ter onderbouwing, is zwaarder gaan wegen in de beoordeling. De richtlijnen voor vorm en 
inhoud van het dossier zijn gepreciseerd om het getoonde niveau in dossiers van verschillende studenten beter 
te kunnen vergelijken, ondanks de variatie in de stageplekken en in de persoonlijke doelen en ontwikkeling van 
de studenten. Dit neemt niet weg dat de student zelf (binnen de kaders) het dossier vormgeeft. 

Standaard 3
De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

Toetsingskader Opleidingsschool en academische kop (NVAO,2013)
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De beoordelingsrubric is aangescherpt in overleg met het werkveld en de cesuur is duidelijk omschreven.

Toegepast binnen de opleidingsschool FC/NHL:

Aan het eind van het werkplekleren 4 wordt de lio3 beoordeeld op het functioneren in de beroepspraktijk op bachelor-
niveau. Binnen de Opleidingsschool FC-NHL is de schoolopleider nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van de 
eindbeoordeling van de student; de NHL-examinator en de schoolopleider voeren samen de voortgangsgesprekken, 
zodat de oordeelsvorming gedegen is opgebouwd en verbonden wordt aan de opleiding. Leidraad bij de beoordeling 
zijn de kaders die in samenspraak met het werkveld tot stand zijn gekomen. De tweede examinator is altijd iemand 
van de Opleidingsschool, maar nooit de begeleider van de student.

Het assessment Startbekwaam heeft vanaf 2013-2014 een nieuwe functie gekregen binnen het geheel van 
de eindwerken. Het vormt de eindbeoordeling van met name competentie 74 en toont de oordeelsvorming en 
de leervaardigheden5 (Dublin descriptoren) van de student binnen zijn beroepsperspectief. Voor het nieuwe 
assessment Startbekwaam zijn een eigen handleiding en een herziene beoordelingsrubric ontwikkeld. In het 
assessment Startbekwaam kijkt de student niet alleen terug op zijn competentie-ontwikkeling, maar ook 
vooruit naar de inductiefase.

Ook het eindwerk Praktijkonderzoek waarin de onderzoekscompetenties van de student worden beoordeeld 
binnen de beroepspraktijk, is de afgelopen jaren herzien in samenhang met de nieuwe onderzoekslijn. Sinds 
de invoering is het praktijkonderzoek regelmatig geëvalueerd en aangepast in overleg met begeleiders, 
beoordelaars en studenten. Net als bij andere eindwerken is een strikte scheiding tussen begeleiding en 
beoordeling doorgevoerd. De beoordelingsrubric is bijgesteld en voorzien van een heldere cesuur.

Toepast binnen de opleidingsschool FC/NHL:

Binnen het Friesland College zijn docenten geschoold in het begeleiden van praktijkgericht onderzoek. De 
begeleiders hebben een Master behaald waardoor ze dus ook zelf ervaring hebben met onderzoek.
Binnen de onderzoekswerkplaats wordt expertise van het begeleiden van (praktijkgericht) onderzoek regelmatig 
besproken.

Om doelen en samenhang van de afstudeerfase beter inzichtelijk te maken voor studenten is met ingang van 
2014-2015 een afstudeerhandleiding ‘Afstuderen aan de tweedegraads lerarenopleidingen voltijd’ opgesteld 
die alle handleidingen, procedures en beoordelingsrubrics bevat en deze met elkaar in verband brengt.

De opleiding behoudt de eindverantwoordelijkheid over de beoordeling. De intensivering van de samenwerking 
met het werkveld in de Opleidingsscholen maakt het beoordelen van studenten tot een gezamenlijke activiteit. 
Het ontwikkelen van systematische kwaliteitszorg binnen de Opleidingsschool richt zich nadrukkelijk ook op 
de	kwaliteit	van	de	beoordeling	van	leerprestaties. 
Studenten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van toetsing en beoordeling in hun opleiding. 

Scoreschaal 1-5
ScSCROE Sociale Vakken Talen Exacte Vakken Totaal lero NHL Totaal NHL

Toetsing /beoordeling (themascore), 3,42 3,41 3,50 3,44 3,40

De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld 
wordt

3,43 3,39 3,58 3,44 3,29

De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de 
inhoud van de opleiding

3,41 3,46 3,55 3,47 3,46

De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 
(nieuw vanaf 2013)

3,50 3,47 3,48 3,48 3,46

De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 
(nieuw vanaf 2013)

3,37 3,30 3,36 3,34 3,40

3 Binnen de Opleidingsschool Friesland College – NHL worden alle lio’s conform cao betaald
4 Zie bijlage 1 SBL competenties, vertaald in de NHL competentiebibliotheek
5 Zie bijlage 2 Dublindescriptoren
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De meeste werkplekbegeleiders vinden het prettiger om alleen de rol van opleider en begeleider te hebben en 
niet die van beoordelaar. Toch is er ook behoefte aan het meewegen van de evaluatie van de werkplekbegeleider 
bij de beoordeling. Hierover is meer duidelijkheid nodig. Bij het vaststellen van de eisen aan het werkplekleren 
in de verschillende jaren zijn ook schoolopleiders betrokken, maar het gesprek daarover zou nog breder 
gevoerd moeten worden. Het mee gaan beoordelen van de P-taken vraagt extra scholing in de begeleiding 
van onderzoek. De rolverdeling tussen begeleiden en beoordelen is een jaarlijks terugkerend thema bij de 
interne audit, die elk voorjaar wordt gehouden.

3.2. Ontwikkelingen,	verbeteringen,	inzichten	en	dilemma’s
 ` Binnen de Opleidingsschool is er de wens bij alle partners om de beoordeling niet alleen bij de 

afstudeerstage, maar ook bij andere onderdelen meer gezamenlijk te doen. In de Richtlijnen van 
het werkplekleren is de evaluatie van de werkplekbegeleider de laatste jaren al aangescherpt en 
zwaarder gaan wegen. De betrokkenheid van werkveldassessoren bij de beoordeling van studenten in 
assessments zou groter kunnen worden. 

 ` De lerarenopleidingen zetten extra in op de training van werkveldexaminatoren en BKE/SKE-scholing 
(Basis Kwaliteit Examinering/ Senior Kwaliteit Examinering). Ze blijven ook doorgaan met de ingezette 
professionalisering van examinatoren met betrekking tot de beoordeling van onderzoeksopdrachten.

 ` De afdelingen kennen meerdere examencommissies. Het oorspronkelijke voornemen om deze met 
ingang van het studiejaar 2015-2016 te integreren, hebben de opleidingen laten varen. Deze ambitie 
wordt nu meegenomen in de herschikking van de (onderwijs)organisatie in de fusie NHL-Stenden.

 ` Momenteel wordt er bekeken in hoeverre schoolopleiders en docent-opleiders in aanmerking kunnen 
komen voor een VELON- registratie. De schoolopleider van de Opleidingsschool FC-NHL is VELON 
geregistreerd.
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4. Kwaliteitszorg

Ambities	
Algemeen, voor alle standaarden:

 ` De uitkomsten van de reflecties, voortgangsgesprekken en (tussentijdse) evaluaties krijgen een 
onderbouwd vervolg voor het professioneel handelen en de relevante processen en documenten.

 ` Onderzoeken maakt geïntegreerd onderdeel uit van het kwaliteitssysteem.
 ` Het breed gedragen gevoel bij de medewerkers is niet dat kwaliteitszorg bovenop het werk komt, maar 

dat het er deel van uitmaakt.
Specifiek,	de	kwaliteitszorg	van	de	kwaliteitszorg:

 ` De continuïteit in de uitvoering van de deelaspecten van het kwaliteitssysteem is geborgd.
 ` De continuïteit is gewaarborgd doordat twee medewerkers belast zijn met de regie op de cyclus.
 ` De kwaliteitszorg is een kwaliteitssysteem geworden waarin samenhang van de processen en 

samenwerking van de medewerkers hand in hand gaan.
 ` De regie op het kwaliteitssysteem kenmerkt zich door een ieders eigenaarschap van de samenhangende 

deelgebieden.
 ` Het portal voldoet aan de verwachtingen van toegankelijkheid, hanteerbaarheid en transparantie en 

wordt voor zijn functie ingezet.

Resultaten
4.1. Instrumenten	en	kwaliteitszorgsysteem

In de loop van de jaren waarin samen opleiden werkende weg werd en nog steeds wordt ontwikkeld, voelden wij  
meer en meer de noodzaak om de observaties, bevindingen en onderbouwde veranderingen te documenteren. 
De belangrijkste overweging waren:

 ` de versterking van de monitoring van de onderwijsprocessen om in samenhang te kunnen inspelen op 
wat zich voordoet;

 ` de informatievoorziening voor nieuwe collega’s;
 ` de borging van de continuïteit van de kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteitszorg staat evenals onderzoek niet op zichzelf, maar in dienst van professionele ontwikkeling en 
onderwijsontwikkeling. De uitkomsten van voortgangsgesprekken, kritische zelfreflecties en evaluaties 
worden om die reden periodiek intern geauditeerd, zodat de resultaten daarvan weer input kunnen leveren 
voor de werkgroep van de Opleidingsschool en de start kunnen vormen voor de nieuwe jaarlijkse cyclus van 
kwaliteitszorg. De eerste interne audit was n juni 2013, de tweede in september 2014. Bij deze interne audits 
is ook expertise van buitenaf ingeschakeld om blinde vlekken te voorkomen. 

4.1.1. De bollencyclus, ons PDCA-instrument
Het instrument dat ondersteunend werkt bij onze kwaliteitszorg, is ‘de bollencyclus’ (te vinden in de bijlage). 
Dit	instrument	is	geënt	op	de	PDCA-cyclus,	waarbij	de	‘check’	nader	wordt	gespecificeerd	met	een	analyse	
van waargenomen verbanden tussen handelen en effecten. Deze toevoeging verstevigt de onderbouwing van 
de voorgenomen verandering. De gesprekspartners worden gestimuleerd tot een ‘helicopterview’ en ‘out of 
the box’ denken. Zodoende kijken zij naar dilemma’s vanuit verschillende optieken en doen ze inspiratie op. 
De gespreksleider begeleidt het proces en noteert de bevindingen bij de verschillende bollen van de cyclus. 
 
Het instrument wordt gebruikt bij voortgangsgesprekken, bij tussentijdse evaluaties en bij kritische zelfreflecties. 
Door de regelmatige inzet ervan kan lopende het proces worden besloten om de dingen anders te doen of 
andere dingen te doen. Vooral wanneer ervaringen van activiteiten ver van verwachtingen af liggen, kan door 
de periodieke monitoring snel worden gehandeld. Om te voorkomen dat de verschillende processen een 
eigen leven gaan leiden waardoor samenhang kan verzwakken, zijn afspraken over effectieve communicatie 
hierover voorwaardelijk. 

Standaard 4
De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

Toetsingskader Opleidingsschool en academische kop (NVAO,2013)
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Het plenair reflecteren op de activiteiten van de Opleidingsschool tijdens werkgroepbijeenkomsten voegt 
uiteindelijk nog een dimensie toe aan de kwaliteit van het professioneel handelen. De conclusies leiden 
vervolgens tot nieuwe jaarplannen en doelen. 

In dit proces wordt de feedback van studenten (‘de klant’) voortdurend meegenomen, evenals feedback vanuit 
werkplekbegeleiders, teams en management van de Scholen binnen het Friesland College. Vanuit de NHL 
worden voor het werkplekleren vragenlijsten aangeleverd voor studenten en begeleiders om zulke feedback te 
genereren. Feedback wordt echter niet alleen achteraf maar ook tijdens het proces gevraagd door bijvoorbeeld 
de begeleiders van de bijeenkomsten werkplekleren of de onderzoeksbegeleiders. Al eerder is vermeld dat 
vorig jaar bovendien onderzoek is gedaan onder leiding van Aad Oosterhof onder een groep lio’s en ex-lio’s 
(tot vijf jaar terug), waarbij de onderzoekers de respondenten bevroegen op de resultaten van hun lio-traject 
in de Opleidingsschool. Op die manier wordt waardevolle informatie verkregen die de kwaliteitsverbetering 
ondersteunt. 

4.1.2. Kwaliteitszorg in dienst van professionele ontwikkeling
De instrumenten voor kwaliteitszorg dienen behalve de onderwijsontwikkeling ook de professionele ontwikkeling. 
Een kritische instelling houdt de medewerkers scherp: beter willen worden zonder ziek te zijn. 

Doordat alle medewerkers op uitvoerend, ontwikkelend en strategisch niveau actief zijn, kunnen zij een 
onderbouwde bijdrage leveren aan een gezamenlijk beeld van zowel de visie als de kwaliteit. Daarbij zijn 
thema’s als studielast, inhoud, werkvormen, werkwijzen en begeleiding de terugkomende onderwerpen van 
gesprek, evenals inspiraties en dilemma´s. Co-creëren en delen zijn sleutelwoorden in de samenwerking.

In de Opleidingsschool wordt niet alleen door studenten, maar ook door medewerkers in samenhang geleerd. 
Dat versterkt de verbinding tussen opleiding, school, praktijk en theorie. Medewerkers geven te kennen dat zij 
door zo verworven inzicht en overzicht in samenhang besluiten kunnen nemen, wat de kwaliteit ten goede komt. 

4.2. Ontwikkelingen,	verbeteringen,	dilemma’s	en	inzichten
 ` Voor de toekomst is een beoordelingskader ontwikkeld (zie bijlage) dat verbonden moet worden aan de 

al bestaande instrumenten om de voortgaande ontwikkeling in de Opleidingsschool te borgen.
 ` De docent in opleiding wordt uitgedaagd om op onderzoek te gaan. Veranderende contexten vragen 

dit van de professional. Dat betekent echter voor de opleiders hetzelfde: deze dient zichzelf eveneens 
te onderzoeken om zich steeds opnieuw te kunnen verhouden tot een veranderende werkelijkheid. Dit 
vraagt onze permanente aandacht.

 ` Een langduriger contact met alumni en breder onderzoek bij de stakeholders zijn wenselijke manieren 
om meer informatie te genereren ter verbetering van de onderwijsprocessen.

Bijlagen: De bollencyclus
 Kwaliteitszorgplan
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5. Kennisdeling

Ambities
 ` Het delen van kennis met andere (Opleidings)scholen
 ` Zoeken naar verbinding met andere mbo-instellingen
 ` Delen van kennis met betrekking tot de plaats van praktijkgericht onderzoek in het professionaliseren 

van docenten en teams
 ` Kennis delen tussen Friesland College en NHL

Resultaten
5.1. Interne	kennisdeling

Het opzetten, uitvoeren en evalueren van praktijkgericht onderzoek door docenten binnen het onderwijs is 
voor zowel het Friesland College als de NHL betrekkelijk nieuw. Door het samen delen van ervaringen is het 
doen van onderzoek zelf een onderwerp van onderzoek geworden. Het delen van good practices en daarnaast 
het bespreken van valkuilen leidt tot een beter besef van wat haalbaar en effectief is. Door onderzoek in 
groepsverband te delen, ontstaat er een gedeeld eigenaarschap. Dit leidt tot het vergroten van de onderzoekende 
houding van student en docent.

Naast de onderzoeksthema’s wordt er aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om onderzoek 
te begeleiden. Door het delen van ervaringen rondom de begeleiding van onderzoek groeit de expertise die 
nodig is om studenten en collega’s ervaring op te laten doen met het opzetten, uitvoeren en evalueren van 
(praktijkgericht) onderzoek.

5.2. Kennis	delen	met	andere	academische	opleidingsscholen
De Opleidingsschool Friesland College – NHL is de enige mbo Opleidingsschool met een academische kop. 
Verder zijn er in regio Noord Nederland nauwelijks academische Opleidingsscholen. Om onze eigen expertise 
rondom het inrichten van een academische Opleidingsschool te delen en te vergroten, is gekozen om regelmatig 
deel te nemen aan congressen en informatiebijeenkomsten. Zo zijn er workshops en presentaties verzorgd 
op de VELON-congressen 2013, 2014 en 2015, namen we actief deel aan het mbo-congres Opleiden in de 
school (24 april 2014, Den Bosch) en zijn we vraagbaak voor OCW, MBO-raad en inspectie.

5.3. Kennisdeling	met	andere	mbo-colleges
De afgelopen jaren hebben we ernaar gestreefd onze ervaringen te delen met andere mbo-scholen binnen 
en buiten onze regio.

Binnen onze regio wordt er samengewerkt met ROC Friese Poort, Noorderpoortcollege, Alfa College, Drenthe 
College en Nordwin College. Naast het delen van onze ervaringen in het samen opleiden en het doen van 
onderzoek, is gezamenlijk met de NHL een nieuw traject voor het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift 
ontwikkeld. Dit traject wordt sinds september in gezamenlijkheid ten uitvoer gebracht en ondertussen verder 
uitgewerkt.

Buiten onze regio werken wij op verschillende manieren samen met andere ROC’s. Zo heeft onze Opleidingsschool 
een actieve rol gespeeld bij de verbreding van de Opleidingsscholen binnen het mbo. Met de vijf aangehaakt 
mbo-colleges is kennis gedeeld door middel van workshops en deelname aan de uitwisseling onder leiding 
van CINOP.

Van oudsher is er een samenwerkingsrelatie met het Koning Willem I College in ‘s Hertogenbosch. Onze 
manier van werken blijkt ook daar succesvol: het ‘werkendeweg-principe’ leidt daar in de samenwerking met 
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg eveneens tot inspiratie en enthousiasme.

Standaard 5
De Opleidingsschool met academische kop zorgt voor de kennisdeling tussen de partners en met andere 
Opleidingsscholen met een academische kop.

Toetsingskader Opleidingsschool en academische kop (NVAO,2013)
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Ten slotte delen we kennis en expertise met ROC Midden Nederland / Hogeschool van Utrecht, de andere 
mbo Opleidingsschool.

5.4. Ontwikkelingen,	verbeteringen,	inzichten	en	dilemma’s
 ` Uitbreiden kennisdeling met meerdere lectoraten
 ` Onderzoek naar de effecten van de onderzoekswerkplaats
 ` Publiceren van (onderzoeks)ervaringen in o.a. VELON-tijdsschrift
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6. Kijkend	naar	onszelf
Door regelmatige monitoring en jaarlijkse audits hebben we een reële kijk gekregen op onze kracht en 
onze verbeterpunten. Dit overzicht is hiervan een beknopte weergave. De hier aangestipte punten zijn in de 
voorafgaande hoofdstukken aan de orde geweest.

KRACHT VERBETERPUNT

Student Wij geven in een rijke leeromgeving ruimte voor 
de individuele leerervaring gericht op eigen 
professionalisering, maar altijd ook in combinatie 
met samen leren.

Alle studenten werkplekleren in het FC worden nu 
opgeleid binnen de Opleidingsschool.

Beter de verbinding met de NHL laten zien: alle 
activiteiten in het Friesland College zijn gezamen-
lijk ontworpen en worden gezamenlijk begeleid.

Betere begeleiding werkplekleren deeltijdstuden-
ten.

Docenten Ruimte voor eigen initiatief en veel leren van 
elkaar.

Het aantal betrokken docenten groeit en docen-
ten zijn steeds beter toegerust.

Verbeteren van de communicatie tussen de 
ontwikkelteams en met de minder intensief 
betrokken docenten.

Nog betere toerusting begeleiders op de werk-
vloer.

Academische Kop De onderzoekswerkplaats is de ontmoetings-
plaats geworden voor studenten en docenten die 
samen werken in onderzoek.

Naast de fysieke ontmoetingsplaats, wordt er 
gewerkt aan een digitale werkplaats. 

Onderzoek willen we breder inzetten.

Stuurgroep Klein en daadkrachtig door 2 stuurgroepleden als 
Dagelijks Bestuur aan te wijzen, die de sturing in 
beeld houden.

Doordat we gekozen hebben voor een organisch 
groeimodel, lijkt het sturen soms impliciet.

NHL (IEC) Er is stevige samenwerking, over en weer. De 
NHL krijgt een goed beeld van het mbo. 

De verbreding binnen de NHL moet versneld 
worden naar andere afdelingen.

Friesland College Het mbo krijgt beter in de gaten op welke wijze 
de aansluiting bij het hbo moeten worden geor-
ganiseerd.

Organiseren van de verbreding naar andere 
Scholen binnen Friesland College en zorgen voor 
verankering.

Opleidingsschool We slagen er in betere mbo- docenten op te 
leiden.

Er is een solide basis gelegd van nauwe samen-
werking, van waaruit we nieuwe lijnen kunnen 
uitzetten.

Nog meer expliciteren, profileren en verankeren.
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Bijlage: Organogram

Stuurgroep
Dagelijks Bestuur

Werkgroep

Academische kop

Onderzoekswerkplaats

Opleiden in begeleiden van 
onderzoek

Stimuleren onderzoekende 
houding docenten

Opleiden in de school

 ` 1e,2e,3, jaars
 ` LiO’s
 ` Kopopleiding
 ` Deeltijd
 ` Docent-opleiders
 ` PDG
 ` Minor/afstudeerrichting

Versterking samenwerking

Sterrenkijker

Thema’s:
 ` Sociale veiligheid
 ` Ouderbetrokkenheid
 ` Opbrengstgericht   werken
 ` Omgaan met verschillen

Kwaliteitszorg
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