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Een vruchtbare werksessie  
 

HR-beleid, de kwaliteit van opleiden in de school en de combinatie van opleiden en onderzoek. Die 

thema’s stonden op 12 maart j.l. centraal in de werksessie van het Platform Onderwijs-arbeidsmarkt vo-

mbo Utrecht in Maarssen. Nico de Jong, voorzitter van het platform, vertelt over de inhoud en de 

uitkomsten van deze bijeenkomst.  

 

De werksessies die het platform twee keer per jaar organiseert, staan altijd in het teken van de 

kwaliteitsverbetering van opleiden in de school. Ook het netwerk van HR-managers is bij deze 

bijeenkomsten vertegenwoordigd. “De verbinding met personeelsbeleid is essentieel, omdat in onze 

strategische agenda de professionalisering van docenten centraal staat”, zegt de Jong. “Het gaat om de 

professionalisering van leraren in opleiding, maar ook om de professionaliteit van beginnende en zittende 

docenten en om innovatie. Er is dus een duidelijke relatie met HR-beleid.” 

 

Talentmanagementbank 

De opzet van een talentenmanagementbank is een van de HR-gerelateerde initiatieven die tijdens de 

werksessie is besproken. “Dit arbeidsmarktconcept is afkomstig uit de zorg”, vertelt de Jong. “Vier 

ziekenhuizen in Noord Brabant hebben een talentenmanagementbank opgezet waarmee ze niet alleen hun 

vacatures en personeelsoverschotten met elkaar delen, maar hun medewerkers ook mogelijkheden geven 

om voor een bepaalde periode ervaring op te doen in een ander ziekenhuis. De talentenmanagementbank 

draagt dus bij aan mobiliteit én aan kennisdeling. Wij gaan onderzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van een 

pilot, of we dit concept ook in het onderwijs kunnen toepassen.” 

 

Samenwerken aan onderwijs 

Miranda Timmermans (lector aan de pabo AVANS Hogeschool) en Jelle Kaldewaij (directeur van het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) waren voor de werksessie uitgenodigd om de uitkomsten te 

presenteren van een verkennend onderzoek naar opleiden en onderzoeken in de school. Timmermans en 

Kaldewaij hebben beiden aan dit onderzoek meegewerkt. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport 

Samenwerken aan onderwijs. “Naar aanleiding van hun presentatie hebben we over twee onderwerpen 

uitgebreid van gedachten gewisseld”, vertelt de Jong. “Over de kwaliteitsverbetering van opleiden in de 

school en over de combinatie van opleiden en onderzoek. Allebei thema’s die in onze opleidingsscholen 

sterk leven.” 

 

Kwaliteit 

In het kader van kwaliteitsverbetering heeft het platform de afgelopen jaren een keurmerk voor 

opleidingsscholen ontwikkeld. Dit keurmerk helpt om de kwaliteit van het opleiden in de school te 

verbeteren, maar omdat kwaliteitsontwikkeling een voortgaand proces is, wordt het keurmerk regelmatig 

herijkt. 

 

 

 

http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/factsheets-kwaliteitszorg-en-hrd-online/
http://www.talentenmanagementbank.nl/
http://www.samenwerkenaanonderwijs.nl/rapport/
http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/wp-content/uploads/2015/01/Factsheet-kwaliteitszorg.pdf
http://www.feo.hvu.nl/samenopleiden/keurmerk/20140521_handleiding_keurmerk_opleidingsschool.pdf
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“Het keurmerk gaat vooral over de randvoorwaardelijke zaken,” vertelt de Jong, “maar in de werksessie 

hebben we met name stil gestaan bij de vraag welke inhoudelijke kwaliteitseisen we aan opleidingsscholen 

stellen. Bijvoorbeeld: in het keurmerk is vastgelegd welke kwaliteitseisen gelden voor de 

opleidingsstructuur, maar wat moet de Utrechtse leraar nu precies in huis hebben? En als we spreken van 

een leerrijke werkplek, wat verstaan wij daar dan precies onder? Hoe ziet die werkplek er uit? Dat zijn 

vragen waarover we volop met elkaar in debat zijn en blijven.” 

 

Opleiden en onderzoek 

Ook aan de kwaliteit van de academische opleidingsschool is tijdens de werksessie aandacht besteed. De 

academische scholen van het platform hebben al heel wat ervaring opgedaan met het verbinden van 

onderzoeken en opleiden, maar in de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn, vertelt de Jong. “De 

combinatie van opleiden en onderzoek is echt lastig. Het risico bestaat dat je beide – opleiden en 

onderzoeken – maar ‘half’ doet. Veel scholen worstelen met de vraag hoe zij het onderzoek nu echt kunnen 

koppelen aan schoolontwikkeling. Bovendien wordt de verworven kennis niet of nauwelijks gedeeld met 

andere scholen, doordat het onderzoek vaak sterk is gericht op de eigen schoolsituatie en moeilijk is te 

generaliseren. We willen de combinatie van onderzoek en opleiden versterken en effectiever maken.” 

 

Academische werkplaats 

Ook hiervoor heeft het platform een beloftevol concept gevonden in de zorg, waar ‘academische 

werkplaatsen’ zijn opgezet. In zo’n academische werkplaats werken meerdere zorginstellingen en een (of 

meer) universiteit(en) met elkaar samen. De samenwerking is gericht op innovatie en kwaliteitsverbetering 

van de zorg. “We vinden dit een aantrekkelijk concept en we hebben gediscussieerd over de vraag of we 

een academische werkplaats zouden kunnen opzetten voor opleidingsscholen. Het idee is dat een beperkte 

groep scholen onderzoek doet dat generaliseerbare resultaten oplevert, zodat kennis meer wordt gedeeld 

en scholen meer profiteren van de onderzoeksresultaten. Maar wat is daarvoor nodig? Is er voldoende 

basis voor? En zijn we er klaar voor om dat te realiseren? Er was tijdens de bijeenkomst veel animo voor het 

concept van de academische werkplaats, dus we gaan deze mogelijkheid zeker verder doordenken en 

onderzoeken.” 

 

Meer informatie 

www.utrechtsekansen.nl  

 

 

http://www.utrechtsekansen.nl/

