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In de etalage: Themasessie PO Kwaliteit en effectiviteit 
 

We zetten een aantal workshops van het congres ‘Samen sterker’ van 2 juni 2015 in de etalage. Tijdens 

de themasessie ‘Kwaliteit en effectiviteit’ krijgen de deelnemers een inkijkje in de manier waarop 

Opleidingsschool Catent-KPZ het kwaliteitszorgsysteem heeft uitgewerkt.  

 

Het kwaliteitssysteem van Opleidingsschool Catent-KPZ is gebaseerd op de landelijke kwaliteitsstandaarden 

Opleiden in de school. Eerst wordt ingegaan op het ontstaan van de kwaliteitsstandaarden. Vervolgens 

wordt ingezoomd op de vertaling ervan in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken. Deze 

aanpak geeft zicht op de kwaliteit van Opleiden in School op de scholen en in de opleiding. De deelnemers 

aan de workshop gaan zelf aan de slag met het auditkader om te bepalen in hoeverre de aspecten uit het 

auditkader van toepassing zijn op de eigen context. Tot slot delen de deelnemers de bevindingen met 

elkaar in een plenaire discussie.   

 

Waarom is de relatie tussen opleiden in de school en kwaliteitszorg belangrijk? 

“Opleiden in de school is per definitie kwaliteitsverhoging indien dit is ingedaald in een duidelijk kader en is 

gebaseerd op een gemeenschappelijke filosofie van alle betrokken actoren. Bovendien moeten in dat kader 

rollen, verantwoordelijkheden en taken van alle actoren duidelijk zijn. Opleiden in de school wordt/is een 

succes indien dit een instrumentalisering is van het samen scholen, leren en ontwikkelen van opleiding, 

scholen en schoolbesturen.” 

 

Welke kwaliteitsstandaarden komen (onder andere) in de workshop aan de orde? 

“Indertijd heeft het Sector Adviescollege Hoger Onderwijs (SAC) standaarden geformuleerd, die zijn  

aanvaard als gemeenschappelijke basis door de PO-Raad, de MBO-Raad en na enige aarzeling door de VO-

Raad.” 

 

Wat is de kracht van het praktijkvoorbeeld dat in de workshop wordt behandeld? 

“De kracht  van de deductieve weg: van de standaarden Opleiden in de school, naar 

kwaliteitsonderzoekende vragen door het Bureau Integron, naar het beoordelingskader van audits over 

opleiden in de school.” 

 

 

http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/congres-steunpunt-opleidingsscholen-po-vo-samen-sterker/

