ECBO onderzoek bevestigt meerwaarde van Samen Opleiden &
Professionaliseren in de sectoren po, vo en mbo
Het ministerie van OCW en de sectorraden willen vóór 2030 alle leraren opleiden in
partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). En dat er wordt
gewerkt aan een doorgaande ontwikkelingslijn, zodat de initiële opleiding naadloos aansluit
op de begeleiding van startende leraren en de verdere professionele ontwikkeling van
ervaren leraren. Circa 40% van de studenten die nu een lerarenopleiding volgen, wordt
opgeleid via SO&P. Om alle studenten aan een lerarenopleiding op te leiden via SO&P
partnerschappen is er een aantal acties nodig.

Conclusies uit het onderzoek
Grote tevredenheid over SO&P
Uit het onderzoek, representatief voor de huidige 110 partnerschappen in Nederland, blijkt
dat 89% tot 94% van de respondenten (zeer) tevreden is over SO&P.
Meerwaarde van SO&P volgens SO&P partnerschappen
SO&P verbetert:
1. de samenwerking tussen de scholen en de
lerarenopleiding(en)
2. de afstemming tussen theorie en praktijk
3. de kwaliteit van de begeleiding van studenten
4. de kwaliteit van de beoordeling van studenten
5. de kwaliteit(en) van startende docenten.

Studenten zijn het meest tevreden over:
• niveau van de opleiding in SO&P
partnerschap
• voorbereiding op de beroepspraktijk
• aanleren van pedagogisch/didactische
vaardigheden.

…maar de kwaliteit van de verdere
professionalisering op de werkvloer van
beginnende en ervaren leerkrachten kan
beter.

...maar de ondersteuning
van zij-instromers kan beter.

Condities voor groei naar 100% opleiden via SO&P
Aanbevelingen voor SO&P partnerschappen

1. Ontwikkel een gezamenlijke
regiovisie op basis van de vraag naar
leraren en aanbod van studenten
in de regio. Maak een dekkend
regioplan, met een visie op groei en
een groeistrategie.

2. Vergroot kennis
over regionale regie
- en bedrijfsvoering,
om taken doelmatig
uit te voeren.

3. Creëer meer maatwerk
voor zij-instromers:
ontwikkel passende
leertrajecten en passende
begeleiding.

4. Ontwikkel een visie
en plan van aanpak voor
inductie van starters en
voor loopbaanontwikkeling
van ervaren docenten.

Aanbevelingen voor overheidsbeleid

1. Laat verplichte quota
over studentenaantallen
los en faciliteer maatwerk
en co-creatie, ook
sectoroverstijgend,
gebaseerd op behoeften van
elke regio.

2. Ontwikkel een
passend financieel
kader, samen
met de SO&P
partnerschappen.

3. Faciliteer toegankelijke
betrouwbare data over in-,
door- en uitstroom vanuit
lerarenopleidingen, SO&P, en de
arbeidsmarkt voor onderwijzend
personeel, zowel op landelijk als
regionaal niveau.

4. Creëer condities voor
regio-indelingen en voor
permanente (boven)
regionale kennisontwikkelingen benutting, zodat de
partnerschappen zich verder
kunnen doorontwikkelen.

