
 

Geweldig nieuws voor Opleidingsschool Rivierenland 

Het is al weer even stil geweest rondom Opleidingsschool Rivierenland, maar in de 

afgelopen periode hebben we van het ministerie geweldig nieuws ontvangen: OSR is 

vanaf 1 augustus 2021 een volwaardige geaccrediteerde opleidingsschool! 

Na een intensieve periode van meer dan drie jaar voorbereiding en het ontwikkelen van 

een opleidingscurriculum (naast plannen voor kwaliteit, professionalisering , onderzoek 

en inductie) hebben in februari twee panels (bestaande uit studenten, opleiders, directie 

en bestuur) zich laten bevragen door de NVAO (de Nederlands-Vlaamse accreditatie 

organisatie). Naar aanleiding van het door ons ingediende informatiedossier werden 

kritische vragen gesteld en werd gekeken naar consistentie tussen de verschillende 

onderdelen en tussen ervaringen van opleiders en studenten. 

Twee maanden na de hoorzitting ontvingen we van de NVAO een uitgebreide rapportage 

van de hoorzitting en we mogen met trots constateren dat we met vlag en wimpel zijn 

geslaagd. Enkele positieve aspecten uit de rapportage waren: 

• De sterke organisatie van OSR en de korte lijnen tussen alle betrokkenen. 

• De opleidingsteams die op elke locatie goed functioneren. 

• De mogelijkheid tot leren in gevarieerde onderwijssituatie, b.v. het 

workshopaanbod van OSR en de mogelijkheid tot leren binnen een gehele sectie. 

• Het programma van de aspirant-opleidingsschool, dat uitgebreid en transparant is 

beschreven. 

We kregen slechts één aanbeveling mee: goed zicht houden op de kwaliteitscultuur 

binnen de opleidingsschool. Een mooie opdracht. 

Onlangs kregen we het verheugende bericht dat de minister het advies van de NVAO 

heeft overgenomen en aan OSR het predicaat Opleidingsschool heeft toegekend. 

Natuurlijk zijn we enorm trots op dit resultaat, waaraan veel mensen hun steentje 

hebben bijgedragen. Allereerst de werkplekbegeleiders van de diverse vaksecties op alle 

locaties. Het is daar, op de werkplek, waar het eigenlijke opleiden gebeurt. Docenten die 

nieuwe docenten opleiden, onderdeel zijn van het opleidingsteam en zich scholen als 

werkplekbegeleider zijn de spil van de opleidingsschool. Dank aan jullie allen! De 

schoolopleiders hebben, samen met de instituutsopleiders van de HU, enorm veel werk 

verzet in het begeleiden van werkplekbegeleiders en studenten en in het kritisch 

meedenken en ontwikkelen van het opleidingsprogramma. We mogen trots zijn op de 

manier waarop jullie je taak op je hebt genomen. Directeuren, teamleiders en bestuur 

hebben actief en constructief meegedacht over het beleid en over datgene wat nodig was 

om tot dit resultaat te komen. Coaches hebben actief meegewerkt aan de ontwikkeling 

van een programma voor startende docenten. En last but not least de studenten. Jullie 

hebben regelmatig waardevolle feedback gegeven over de kwaliteit van het opleiden en 

een groep studenten heeft als geweldige ambassadeurs van OSR deelgenomen aan de 

hoorzitting. Dat verdient een groot compliment! 

Als gezamenlijke partners van CVO-AV, KWC, Willem van Oranje College en HU gaan we 

met enthousiasme verder met de ontwikkeling van OSR en met het opleiden van nieuwe 

generaties docenten. 
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