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Inhoud

De opname van de video van het startgesprek in de driehoek (student-school-opleiding), 
die OZ in samenwerking met de HAN heeft gemaakt. Doel is om aan de hand van de 
video met elkaar in gesprek te gaan om zo de kwaliteit van het gesprek te verbeteren.
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Inleiding 
 

Dit is het jaarverslag 2020 – 2021 van Opleidingsschool Zutphen (OZ)1. Het 
verslag geeft inzicht in de ontwikkelingen en de resultaten van OZ tot en met 
juli 2021. Het verslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor alle 
betrokkenen van OZ  een terugblik op het afgelopen schooljaar. Daarnaast is 
het beschikbaar voor externen ter inspiratie.
 
Schooljaar 2020 - 2021 was een bijzonder schooljaar. Het was het schooljaar 
waarin we hard hebben gewerkt om de accreditatie goed voor te bereiden. 
Waarin we door corona online, hybride, weer online, weer hybride en weer 
fysiek onderwijs moesten geven. Het schooljaar waarin iedereen zich flexibel 
opstelde en creatieve oplossingen zocht. 

Het was het jaar waarin we met nieuwe beoordelingssystematieken van de 
RDA werkten. Waarin we met een nieuw curriculum van de Han aan de slag 
gingen, waarbij de rubrics met de 7 SBL competenties2 werden vervangen door 
bekwaamheidsgebieden3. Vanaf de start van het schooljaar werkten we met 
leeruitkomsten. We zetten de eerste stappen met het groeidossier en we 
maakten een start met het voeren van startgesprekken in de driehoek 
(school-student-opleiding). 

Ondanks dat het hectische en onzekere tijden waren, ging het proces van 
samen opleiden door. Sterker nog, door de ‘nieuwe’ overlegcultuur, via Teams 
of ZOOM, wisten we elkaar nog beter te vinden. Hierdoor hebben we onszelf 
ook afgelopen schooljaar weer verder ontwikkeld. 

En niet te vergeten: we hebben het keurmerk ontvangen van OCW, waardoor 
we nu doorgaan als erkende opleidingsschool!  

In dit jaarverslag focussen we op de hoofdlijnen, 
waarbij we de indeling volgen van het opleidingsdocument OZ.
De opbrengsten komen voort uit gesprekken met verschillende betrokkenen,  
uit diverse evaluaties en zijn opgehaald gedurende de afsluitende werkbijeen-
komt met werkgroep Opleidingsschool Zutphen (WOZ), bestaande uit de 
school- en instituutsopleiders. Deze actieve werkmiddag werd begeleid door 
de kwaliteitsadviseur en projectleider. Vervolgens zijn al deze opbrengsten 
gebundeld en gecategoriseerd. 

In de bijlagen staat aanvullende informatie zoals het organogram inclusief de 
namen van de betrokkenen, de frequentie van bijeenkomsten en de verdeling 
van het aantal studenten van schooljaar 2020-2021. 

Voor een nadere omschrijving van onze activiteiten verwijzen we naar onze 
website en naar onze LinkedIN pagina.
                

1 Zie organogram OZ in de bijlagen, pagina 14.
2 Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk/vakdidactisch, organisatorisch, samenwerken met collega’s, samenwerken met de omgeving 
 en reflectieen ontwikkeling.
3 Bekwaamheidsgebieden: brede professionele basis, pedagogische bekwaamheid vakinhoudelijke bekwaamheid en vakdidactische bekwaamheid. 

Startgesprek in de driehoek: student, werkplekbegeleider en instituutsopleider.

https://www.opleidingsschoolzutphen.nl/_files/200000109-2ad502ad52/Opleidingsdocument_OZ_20_21.pdf?ph=adddfe42a6
https://www.opleidingsschoolzutphen.nl/
https://www.linkedin.com/company/opleidingsschool-zutphen/?viewAsMember=true
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Startpunt 2020 - 2021
 We startten dit schooljaar als aspirant opleidingsschool met een nieuwe rector 
van de Vrijeschool (Merlijn Trouw), een nieuwe coördinator onderzoek (Elke 
Mensinga), een nieuwe medewerker onderzoek (Arnemieke Merkens) en een 
nieuwe schoolopleider (Anke Heesen).  

Twee deelscholen hadden een leerjaar minder: het Baudartius College en Het 
Stedelijk verzorgden onderwijs aan leerjaren 3, 4, 5 en 6 (mavo t/m gymnasi-
um). Een partnerschool had een leerjaar erbij: het Eligant Lyceum verzorgde 
onderwijs voor leerjaren 1 en 2 (havo t/m gymnasium). 

Er waren veel bijeenkomsten. In het begin fysiek, daarna via Teams en/of ZOOM.
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Visie
In schooljaar 2020-2021 concretiseerde we onze visie en zijn er stappen  
gezet in de doorvoering in van onze vijf visiepijlers. Hieronder per groep4   
kort omschreven door middel het vermelden van uitgevoerde activiteiten. Daar 
waar mogelijk is de opbrengst weergegeven. 

De studenten
• Door het nieuwe werkplekleren van de HAN (integraal handelen en 

werken met leeruitkomsten) hebben de studenten van de HAN stappen 
gezet in het meer regie nemen in hun eigen leerproces. Door het invoeren 
van het groeidossier konden zij zichtbaar maken hoe ze theorie en praktijk 
aan elkaar koppelden (noot: het gebruik van het groeidossier moet nog 
verder gestimuleerd en ontwikkeld worden);

• De instituutsopleider van de RDA zorgde ervoor dat de studenten van
de RDA geïnformeerd werden over onze visiepijlers en stimuleerde hen deze 
te verkennen en in te zetten tijdens hun stage en onderzoek;

• Ondanks Corona leerden de studenten van en met elkaar in 
gezamenlijke (digitale) bijeenkomsten. De vierdejaars studenten van de HAN 
en de RDA deelden kennis en ervaring in 10 leercafés. De studenten brach-
ten zelf de thema’s in. De school- en instituutsopleiders zorgden voor experts 
die met de studenten in gesprek gingen. Alle bovengenoemde pijlers 
kwamen in de leercafé’s aan bod;

• De eerstejaars studenten van de HAN kwamen tijdens de stageperiode 
elke donderdag (digitaal) bij elkaar tijdens onderwijskunde, waarbij diverse 
deskundigen vanuit de scholen aansloten. Ook voerden zijn de leerwerktaak 
Carrousel uit, waarbij de studenten een kijkje namen in een andere school 
en een klein theorie- en praktijkonderzoek deden binnen het pedagogische 
bekwaamheidsgebied;

• De tweedejaars studenten van de HAN kwamen meerdere keren 
digitaal bij elkaar, waarbij de voortgang van de stage werd besproken en zij 
elkaar inspireerden in het geven van afstandsonderwijs. De studenten 
voerden de leerwerktaak ICT uit, waarbij zij onderzochten hoe ICT werd 
ingezet tijdens de les. Dit deden zij op hun eigen stageschool en een andere 
partnerschool van OZ. Ook gebruikten zij hierbij de theorie die zij vanuit de 
opleiding aangeboden kregen;

4 De groepen staan beschreven in de bijlagen in het organogram inclusief de namen.

• De derdejaars studenten van de HAN kwamen drie keer bij elkaar om de 
start-, tussen- en eindgesprekken voor te bereiden en de voortgang van de 
stage te bespreken. Ook werkten ze tijdens de bijeenkomsten met elkaar 
aan de leerwerktaak Innovatief omgevingsgericht leren, waarbij de studen-
ten mooie diverse stappen hebben gezet in het betrekken van de leerom-
geving buiten de school in hun eigen les;

• De ALO studenten kwamen in drie bijeenkomsten bij elkaar om elkaar 
te inspireren en (on)mogelijkheden te bespreken van LO-onderwijs op 
afstand. Ook deden de studenten een klein onderzoek naar de overeen-
komsten en verschillen in onderwijsconcepten tussen de Zutphense VO 
scholen door middel van een voorbereidende literatuurstudie, observaties 
en interviews;

• De deeltijd- en overige studenten volgenden individuele maatwerk-
trajecten, waarbij zij wel (vrijblijvend) werden uitgenodigd om deel te nemen 
aan de bijeenkomsten en leerwerktaken.

  
 Op de volgende pagina zie je hoe de visie terugkomt in het werkplekcurriculum 
 van de studenten.

Onze vijf visiepijlers:
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Visie in het werkplekcurriculum



Jaarverslag 2020-2021

| 7

Werkplekbegeleiders (WPB’s) 
• In de start- tussen en eindbijeenkomsten van wpb’s werden de 

beoordeling en begeleiding met elkaar besproken. In de informatie zaten de 
visiepijlers verwerkt, door onder andere de leerwerktaken te bespreken (hier 
zijn de pijlers creatief denken en handelen en innovatief omgevingsgericht 
leren in verwerkt). Ook werd het nieuwe werkplekleren behandeld: door het 
werken met leeruitkomsten, ligt er meer regie bij de student en stimuleert het 
de student om een kritisch onderzoekende houding aan te nemen;

• Wpb’s zetten stappen in het koppelen van theorie en praktijk door het 
gebruik van het groeidossier als instrument in de begeleiding (noot: het 
gebruik van het groeidossier moet nog verder gestimuleerd en ontwikkeld 
worden).

Werkgroep Opleidingsschool Zutphen (WOZ) 
• Door het samen naar de accreditatie toe werken, werd met elkaar 

de visie concreter gemaakt;
• Teamgeest WOZ, sfeer, enthousiasme, betrokkenheid; droeg zorgvoor 

de realisatie van het opleidingsprogramma en de kwaliteitscultuur en het 
doorvoeren van de visiepijlers; 

Onderzoek
• De ontwikkelgroep onderzoek zette een eerste stap in het meenemen van

de leidinggevenden in het stimuleren van de onderzoekende houding en 
onderzoekend handelen van collega’s. Ze deed dit door hierover in gesprek 
te gaan en mogelijkheden met elkaar te verkennen;

• Onderzoeksgebieden werden per partnerschool opgehaald;
• Studenten zijn gestimuleerd om hun onderzoeksvraag te koppelen aan de 

visiepijlers van OZ. Zo leverden studenten mooie beroepsproducten op die 
een antwoord gaven op hun eigen onderzoeksvraag, maar ook waardevol 
waren voor de sectie en/of school.

Stuurgroep &leidinggevenden
• De masterclass ‘leidinggeven aan creatieve challenges’ zorgde voor

meer draagvlak van OZ bij leidinggevenden. Met elkaar werd het thema 
creativiteit onderzocht en gingen de deelnemers met een eigen project aan 
de slag binnen hun eigen school; 

• Door aan diverse inhoudelijk thema’s te werken in de stuurgroep-
bijeenkomsten werd de visie meer geconcretiseerd en met elkaar bespro-
ken. Hieruit zijn actiepunten voortgekomen, zoals bijvoorbeeld het in gesprek 
gaan met studenten over hoe de gedeelde visie terug is te zien in de eigen 
school. Dit leidde tot nieuwe inzichten!

Kwaliteitszorg
• Op weg naar de accreditatie is het opleidingsdocument en 

informatiedossier opgesteld en is de visie verder ontwikkeld, geconcretiseerd 
en vastgesteld;

• Er zijn veel mooie gesprekken met studenten en diverse betrokkenen 
gevoerd en er is input opgehaald ter voorbereiding van de accreditatie;

• Accreditatie behaald.
 

Professionaliseringsmiddag van de WOZ.
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Samenwerking & organisatie 

Algemeen
• De organisatie van de opleidingsschool verstevigde door het werken 

aan concrete doelen door verschillende actoren: wpl-teams5, projectleider, 
werkgroep onderzoek, werkgroep ALO (nieuw), werkgroep kwaliteit; 

• De structuur verbeterde door het werken aan de hand van een 
 gezamenlijke jaarkalender voor alle betrokkenen;
• Het Kompaan College in Vorden werd volwaardig partnerschool

(inclusief eigen SO en meer studenten);
• In tijden van corona werden er snel geschakeld en nieuwe wegen 

ontdekt. In feite werd er nóg beter SAMEN opgeleid: door onlinebijeenkom-
sten namen meer collega’s uit Zutphen deel aan gezamenlijke ontwikkel-
groepen van de opleiding en het werkveld (normaal gesproken waren deze 
fysiek in Nijmegen waardoor de reisafstand ervoor zorgde dat er minder 
collega’s aanhaakten);

• Ondanks corona werden toch alle geplande studenten geplaatst en 
is ervoor gezorgd dat het stageproces goed voortgezet kon worden;

• Bij onderwijskunde - ondanks dat alle colleges  door corona online 
waren- werd nog meer expertise vanuit de scholen ingezet.
Studenten

• Door het voeren van driehoeksgesprekken (student-school-opleiding),
 namen de studenten meer regie, creëerden ze een grotere bewustwording 
 van de leeropbrengst, de maat en hun leerroute;

5 Zie ook organogram: voor elk stagetype is er een werkpleklerenteam (WPL) opgericht.

• Door diverse bijeenkomsten werd het stageproces voor studenten 
duidelijker;

• Diverse studenten kregen na de stage een aanstelling. 

WPB’s 
• De wpbs’s konden kiezen uit twee opties (twee verschillende dagen in

een week) om zo de start- tussen en eindbijeenkomsten te kunnen bijwonen 
op verschillende locaties. Dit zorgde voor een grotere opkomst;

• Bijeenkomsten werden omgezet naar interactieve digitale 
bijeenkomsten;

WOZ 
• Door te werken in de wpl-teams verbeterde de samenwerking en 

ontstond er nog meer eigenaarschap voor de verschillende stagesoorten;
• Een betere prioritering binnen de WOZ zorgde voor meer focus op een

 aantal kernzaken, o.a. het nieuwe curriculum van de HAN, gesprekken in de 
driehoek en de start-, tussen en eindbijeenkomsten voor wpb’s en voor 
studenten;

• Op het Kompaan College is een pilot uitgevoerd waarin maandelijks
studenten werden besproken door de IO en SO’s. (Beviel heel goed! -> 
wordt uitgebouwd naar andere scholen);

De onderlinge samenwerking in OZ, beschouwen wij als onze parel. Ook in schooljaar 2020-201 werd veel met elkaar besproken: hoe het proces verliep, 
wat er nodig was, wie wat deed, hoe het (werkplek)curriculum eruit moest zien, onze visie, evaluaties, inhoudelijke thema’s rondom kwaliteit, nieuwe 
plannen, doelen, etc. Er was (en is) zeer grote betrokkenheid, de WOZ is een bevlogen team waarin de mensen er echt voor gáán, omdat ze geloven dat 
deze samenwerking van betekenis is. Daarbij hebben wij een enorme diversiteit aan leercontexten (o.a.: Vrijeschool, Eligant: vernieuwende school, 
Project Based Learning, Dalton Onderwijs, Technasium, praktijk-realistisch leren). Ondanks dat de scholen verschillen, gaan we allemaal voor hetzelfde, 
waardoor de diversiteit een verrijking is. Dit komt door het commitment en onze gedeelde visie. Hieronder een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe de 
organisatie en samenwerking er in 2020-2021 uitzag.
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Samenwerking & organisatie 
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• De WOZ maakte een digitale omgeving (OZ drive), waarin 
documenten worden gedeeld en bewerkt;

• Elk wpl-team ontwikkelde routekaarten voor studenten, zodat ze 
aankomend schooljaar beter op de hoogte zijn van de leerroute in OZ;

• Leercafé (HAN) verbeterd (meer vraaggestuurd, meer expertise van 
buitenaf in laten vliegen);

• Leerwerktaken verbeterd (beter uitgewerkte opdrachten, betere
 presentaties).

Onderzoek
• Meer verbinding gecreëerd tussen werkgroep onderzoek en WOZ;
• Meer verbinding tussen werkgroep onderzoek en instituut (in 

expertisegroep HAN);
• Pilot uitgevoerd en onderzoek gedaan naar begeleiding en

beoordeling praktijkonderzoek in OZ;
• Structuur opgezet voor het begeleiden van het praktijkonderzoek;
• Meerjarenplan onderzoek ontwikkeld.

Stuurgroep &leidinggevenden
• Leidinggevenden kwamen bij elkaar om het gesprek aan te gaan over

 samen opleiden en hebben onderzoekend handelen met elkaar verkend. 
Eerste stap gezet om met collega’s hierover het gesprek te hebben;

• Het wpb-schap is meegenomen in de ontwikkelgesprekken van de
docent;

• De masterclass zorgde ervoor dat de leidinggevenden school-
overstijgend met elkaar kennis en ervaring deelden.

Kwaliteitszorg
• Evaluaties steeds systematischer: studentevaluaties voor (elke) stage

 uitgevoerd en resultaten besproken met wpl-teams en gedeeld met de 
betreffende wpb’s; 

• Individuele evaluatiegesprekken gevoerd met alle SO’s en IO’s (door
 kwaliteitsadviseur);

• In samenwerking met de kwaliteitsadviseur verbeterde elk wpl-team 
hun tabel proces- en kwaliteitsborging, behorend bij het stagesoort;

• Structureel bij alle bijeenkomsten is er geëvalueerd en zijn de verbeter-
punten meegenomen en verwerkt in de daaropvolgende bijeenkomsten. 

Communicatie
• LinkedIN is verder ontwikkeld (meer dan 300 volgers, actuele verslag-

legging van activiteiten);
• In plaats van driemaandelijkse nieuwsbrief vaker (bijna wekelijks) 

kortere berichten in de nieuwsbrieven van de scholen.

Activiteiten, geplaatst op LinkedIN en de website van OZ.
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Professionalisering
In dit hoofdstuk wordt beknopt weergegeven welke professionalisering er in schooljaar 2020-2021 heeft plaatsgevonden.

Wpb’s
• De cursus WPB vond vanwege corona digitaal plaats en in een kleinere

 groep. Er zijn 7 wpb’s gecertificeerd. 4 Collega’s moeten nog 1 of 2 bijeen-
komsten inhalen en zullen hun certificaat in 2021-2022 behalen;

• Door het omzetten van fysieke naar digitale bijeenkomsten:
o was er hogere opkomst van wpb’s;
o was er een grotere efficiëntie (kortere bijeenkomsten).

• De start-, tussen- en eindbijeenkomsten per stage, hebben de wpb’s 
opgeleverd: 
o wpb’s waren meer betrokken bij het samen opleiden;
o meer bewustwording gecreëerd van de stap van begeleider naar 
   lerarenopleider;
o professionaliseringsslag gemaakt in de kennis van de beoogde  
   leeruitkomsten en bekwaamheidsgebieden;
o verbeterde communicatie met so’s en io’s; 

• Door de start met driehoeksgesprekken zetten de wpb’s stappen in het
opleiden (in plaats van begeleiden): zij vertegenwoordigden het perspectief 
van de school in het gesprek en gaven input om in te zetten in de praktijk, 
zodat de student zichzelf verder kon ontwikkelen om zo aan de bekwaam-
heidseisen te kunnen voldoen.

WOZ
• In schooljaar 2020-2021 waren er 7 gecertificeerde SO’s, twee 

Velon-geregistreerde SO’s en twee Velon-geregistreerde IO’s;
• 2 SO’s volgden de cursus ‘Expertise in opleidingsdidactiek en coachen 

op kwaliteit’
• In samenwerking met de HAN is er een video gemaakt over 

driehoeksgesprekken, met als doel om deze in te zetten in  
professionaliseringsbijeenkomsten van de WOZ, wpb’s en studenten;

• Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten professionaliseerde de WOZ zich
 om het nieuwe werkplekleren zich eigen te maken;

• Door corona werden er meer externe bijeenkomsten bijgewoond bij 
onder andere opleidingsinstituten (kortere lijnen).
Onderzoek

• De cursus onderzoeksbegeleiding vond (op de eerste bijeenkomst na) 
vanwege corona digitaal plaats. Er zijn 10 onderzoeksbegeleiders gecertifi-
ceerd;

• De nieuwe coördinator onderzoek en de nieuwe medewerker 
onderzoek zijn ingewerkt;

• De projectleider en coördinator onderzoek maakten deel uit van de 
Expertisegroep Onderzoek van de HAN, waardoor de opleiding en het 
werkveld veel van elkaar hebben geleerd.

Stuurgroep &leidinggevenden
• Stuurgroep en leidinggevenden namen deel aan de masterclass 

‘leidinggeven aan creatieve challenges’;
• Leidinggevenden kwamen bij elkaar, samen met de ontwikkelgroep 

onderzoek om een eerste stap te zetten in de professionalisering omtrent het 
aannemen van een onderzoekende houding. 

Professionaliseringsbijeenkomst van de werkplekbegeleiders.
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Kwaliteitszorg
• De kwaliteitsadviseur en projectleider namen deel aan landelijke 

netwerkbijeenkomsten van andere (aspirant) opleidingsscholen waarin er 
veel van en met elkaar werd geleerd (o.a. voorbereiding op de accreditatie 
en concretisering van de visie en opleidingsplan);

• Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van het platform Samen Opleiden 
en Professionaliseren regio Nijmegen professionaliseerden  
programmaleiders, -directeuren, opleidingscoördinatoren en projectleiders 
van en met elkaar;

• Projectleider nam deel aan diverse klankbordgroepen (digitale
bijeenkomsten) van de opleidingen (bijvoorbeeld: doorontwikkelen  
curriculum werkplekleren HAN, doorlopende leerlijn ontwikkelen onderzoek 
po-vo-wo van de RDA);

• Projectleider nam deel aan intervisiebijeenkomsten van programmaleiders, 
-directeuren, opleidingscoördinatoren en projectleiders, georganiseerd door 
de VO-raad;

• Projectleider maakte in samenwerking met een lerarenopleider van 
de HAN een video om de kwaliteit van het gesprek in de driehoek 
(school-student-opleiding) te verbeteren.

Door Teams en/of ZOOM konden de geplande bijeenkomsten toch doorgaan.

https://www.youtube.com/watch?v=pI6wll0ZUg8
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Kwaliteitscultuur
In schooljaar 2021-2022 zetten we mooie stappen in het creëren van een kwaliteitscultuur. Een aantal punten zijn al in voorgaande hoofstukken aan bod gekomen. 
Hieronder een aantal voorbeelden hoe de kwaliteitscultuur verder tot uiting kwam.

• De projectleider en de kwaliteitsadviseur hebben regelmatig
overlegd met de kwaliteitsmedewerker van de opleidingsinstituten. In deze 
overleggen hebben we met elkaar naar de accreditatie toegewerkt;

• De projectleider en de kwaliteitsadviseur kwamen tweewekelijks 
bij elkaar waarbij diverse punten werden besproken, o.a.:
o Doelen vastgesteld van geplande bijeenkomsten (o.a. WOZ-bijeen-

komsten, wpb-bijeenkomsten en stuurgroepbijeenkomsten). Concreet 
gemaakt wat we wilden bereiken, wanneer we tevreden zouden zijn;

o De bijeenkomsten zijn allen geëvalueerd, vervolgens door de projectleider
en de kwaliteitsadviseur besproken en verbeterpunten opgesteld en 
doorgegeven aan betrokkenen. Een voorbeeld: werkplekbegeleiders 
gaven terug dat leidinggevenden niet op de hoogte waren van het 
wpb-schap. Concrete actie: teruggegeven aan leidinggevenden, met het 
verzoek de taak te bespreken in gesprekken;

o Projectleider en de kwaliteitsadviseur hebben gesprekken met studenten
en wpb’s gevoerd. De opbrengst werd besproken, waaruit actiepunten 
zijn voortgekomen. Een voorbeeld: studenten gaven terug dat de stage-
route binnen OZ niet echt overzichtelijk was. Concrete actie: elk wpl-team 
heeft een routekaart voor studenten gemaakt;

• De projectleider had wekelijks overleg met de penvoerder. Hierin werden 
actuele zaken besproken, de voortgang en de kwaliteit van het proces  
van OZ;

• De kwaliteitsadviseur heeft de wpl-teams gestimuleerd de kwaliteitsborging
 zichzelf eigen te maken door middel van de tabellen proces- en kwaliteits-
borging. Dit zorgde ervoor dat zij zelf meer bewust zijn van wat ze wilden 
bereiken, hoe ze dit zouden aanpakken en hoe ze het proces zouden 
evalueren;

• De leidinggevenden bespraken in de ontwikkelgesprekken met de wpb’s
hun taak binnen de opleidingsschool. 

• In de stuurgroepbijeenkomst zetten de stuurgroepleden hun eigen 
verantwoordelijkheden op papier en maakten plannen om de kwaliteit  
van OZ te verbeteren.
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Coördinator onderzoek

Medewerkers onderzoek
Projectleider

Het Rhedens De Tender

Het Rhedens Dieren

Het Rhedens Rozendaal

S�ch�ng Isendoorn

S�ch�ng De Vrije School Noord en Oost Nederland

S�ch�ng Het Rhedens

WPL1* team 1 SO en 1 IO

WPL2-ljr2* team 2 SO’s en 1 IO

WPL-ljr3* team 2 SO’s en 1 IO

WPL3* team 2 SO’s en 1 IO

RDA* team 1 SO en 1 IO

Werkplekbegeleiders (WPB)
Docenten deelscholen VO

Achterhoek VO
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Werkgroep WOZ 
Rol/taak Naam 
Schoolopleider Baudartius Hjerre Bors 

Schoolopleider Eligant/Stedelijk Jannette Meijer 
Schoolopleiders Isendoorn  Gert-Jan Leisink en Bianca Arends 

Schoolopleider Kompaan  Patricia de Leeuw en Anke Heesen 
Schoolopleider Vrijeschool  Servi van den Akker en Niek Slooter 

Instituutsopleider HAN Theo van Zon 
Instituutsopleider RDA Erik Blankesteijn 

  
Ontwikkelgroep Onderzoek 
Rol/taak Naam 
Coördinator onderzoek Elke Mensinga 

Medewerker onderzoek Eligant Joske van Zomeren 

Medewerker onderzoek Kompaan Annelies Claassen 

Medewerker onderzoek Isendoorn Arnemieke Merkens 

Medewerker onderzoek Vrijeschool Florentine Krijnen 

 
Kwaliteitszorg 
Rol/taak Naam 

Kwaliteitsadviseur Beitske Bijleveld 

Kwaliteitsadviseur opleidingsinstituten Nienke van der Wouw 

Projectleider Annelies Claassen 

 
 

Frequentie bijeenkomsten 2020 - 2021 
 

Wie Frequentie Bijeenkomsten 
Stuurgroep 3 keer 
Leernetwerk leidinggevenden  1 keer 
Werkgroep OZ (WOZ) School- instituutsopleiders Maandelijks 
Ontwikkelgroep onderzoek (Coördinator 
onderzoek en medewerkers onderzoek) 

Maandelijks 

Docenten LO 6 keer 
Kwaliteitszorg Twee wekelijks 
Projectleider - Penvoerder Wekelijks 
WPB’s 3 keer  
Studenten wpl1  16 keer 
Studenten wpl2a 6 keer 
Studenten wpl2b 3 keer 
Studenten wpl3 10 keer 
Studenten RDA 10 keer 
Studenten ALO 3 keer 
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