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Historie Opleiden in de School 

 

2002-2009 pilots Opleiden in de School 

 

2008 Beleidsagenda Krachtig Meesterschap 

 

2009 Invoering bekostigingsstelsel Opleidingsscholen 
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Huidige bekostigingsstelsel Opleidingsscholen 

 

• Structurele bekostiging 

• periodieke beoordeling door de NVAO (iedere zes jaar) op 

basis van kritische zelfreflectie en audit.  

• Semi-gesloten systeem van 55 opleidingsscholen. afvallen 

kan, toetreden is beperkt mogelijk. 

• groei daarnaast door toename aantal studenten en deelnemende 

scholen per opleidingsschool 

• doel was 8.000 studenten opleiden via de bekostigde 

opleidingsscholen in 2011. In 2012/2013 ruim 10.000 
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OCW-bekostiging en onderwijspraktijk 

• Co-financiering is een belangrijk kenmerk van de bekostigingsfilosofie 

• Stagebegeleiding is een reguliere taak voor scholen (lumpsum) 

• Opleiden van studenten is een reguliere taak van lerarenopleidingen 

• Opleiden in de school vraagt echter meer dan reguliere stagebegeleiding. 

• Daarom een structurele extra bijdrage vanuit de overheid (in ruil voor extra 

eisen) 

 

Praktijk: 

• Scholen dragen bij vanuit professionaliseringsbudgetten omdat Opleiden in de 

School een bijdrage kan leveren aan professionalisering en schoolontwikkeling  

• OIDS is een kapstok. Samenwerking in de praktijk gekoppeld aan 

praktijkonderzoek, hrm-beleid, begeleiding starters, etc    

  



Voorwaarden structurele bekostiging 

• Minimaal 80 studenten (die voldoen aan de criteria) 

• 1 of meer lerarenopleidingen 

• 1 of meer scholen 

• samenwerkingsovereenkomst 

• Penvoerder is een van de partners 

• Voldoen aan de kwaliteitskaders voor opleidingsscholen en 

positief NVAO-advies 
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Hoeveel is structurele bekostiging? 

 Aantal studenten (T-1) 
 Tegemoetkoming per    

 schooljaar 

0-79 € 0 

80–139 € 200.000 

140–179 € 280.000 

180–219 € 320.000 

220–259 € 340.000 

260–299 € 380.000 

300–339 € 420.000 

340–379 € 460.000 

380 en meer € 500.000 
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Welke studenten tellen mee? 

Soort ‘student’ 
Minimaal % van 
curriculum op 
de werkplek 

voltijd studenten hbo bachelor of master 40% (96 EC) 

studenten kopopleiding 50% (30 EC) 

studenten universitaire lerarenopleiding 1 jaar  20% (12 EC) 

studenten universitaire lerarenopleiding 2 jaar 25% (30 EC) 

zij-instromers (incl PDG)   

zittende leraren die een hogere of andere bevoegdheid halen   



Regeling versterking samenwerking (2013-2016) 

 

• Doel: infrastructuur voor gesprek tussen opleidingen en 
scholen over inhoud opleiding en inductiefase 

 

• Thema’s: Op dat moment relevante thema’s 

 

• Twee subsidiestromen: Thema’s en ‘nieuwe’ 
samenwerkingsverbanden 

 

• Verduurzaming: nieuwe samenwerkingsverbanden (7 in het 
po en 8 in het mbo) krijgen de kans per einde regeling in te 
stromen in de bekostiging opleidingsscholen (mits ze voldoen 
aan de daarvoor gestelde eisen) 
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Daarnaast: Sectorakkoord voortgezet onderwijs 

• Afspraken over uitbreiding aantal opleidingsplekken in het 
vo met 2200-4000 in periode 2015-2020 
 

• In 2015 uitbreidingsprocedure opgenomen in de 
bekostigingsregeling 
 

• Procedure voor alle sectoren gelijk, maar invulling kan 
enigszins afwijken per toetredende groep 
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Toetreding nieuwe opleidingsscholen PO/MBO 

 

• Nieuwe opleidingsscholen krijgen eerst de status van aspirant-
opleidingsschool. 

 

• Gedurende drie jaar kunnen ze zich ontwikkelen naar het 
vereiste niveau  
 

• Eerste twee jaar vast bedrag bekostiging (€250.000) en derde 
jaar op basis van studentenaantallen. 

 

• Aan het einde van deze periode toetsing door de NVAO 

 

• Bij positief advies toelating tot de structurele bekostiging 
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Toetsingscriteria: 

 

• Visie op de opleidingsschool   

• Samenwerking  .   

• Organisatiestructuur   

• Kwaliteitszorg 

• Professionalisering 

 

 

onduidelijkheden?  
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