
Wat is Opleiden in de School?

Bij Opleiden in de School gaat het om een intensieve 
samenwerking tussen mbo-school en lerarenopleiding. 
De praktijk van het mbo speelt een belangrijke rol in 
het opleiden van de aankomende docenten. Diverse 
mbo-scholen werken al op veel verschillende (in)formele 
manieren samen met lerarenopleidingen. Zij hebben 
de ambitie om deze samenwerking te versterken. 
Daarbij hebben zij behoefte aan kennisuitwisseling, 
ondersteuning op maat en het leren van goede 
praktijkvoorbeelden.

Enkele voorbeelden van de meerwaarde van de 
samenwerking voor een mbo-school zijn:
▪	 Beginnende	mbo-docenten	zijn	beter	voorbereid	op	

het lesgeven in het mbo.
▪	 Mbo-scholen	krijgen	zicht	op	de	kwaliteiten	van	de	

aankomende docenten en dat kan van meerwaarde 
zijn bij het selecteren van toekomstige medewerkers.

▪	 Mbo-scholen	kunnen	concreet	bijdragen	aan	
curriculum verbetering van de lerarenopleiding.

▪	 Docenten	worden	geschoold	in	hun	begeleidings-	en	
coachingsvaardigheden, waarmee ze zichzelf verder 
professionaliseren.

▪	 Docenten	in	opleiding	kunnen	met	hun	onderzoek	
bijdragen aan de onderwijsontwikkeling van de 
school.

▪	 Een	docent	in	opleiding	maakt	onderdeel	uit	van	
het onderwijsteam. Dit zorgt voor een frisse blik en 
versterkt de leercultuur van een team. Docenten die 
begeleiden leren namelijk zelf ook.

▪	 De	mbo-school	haalt	de	kennis	van	de	leraren-
opleiding in huis om daarmee het eigen onderwijs te 
verbeteren.

Kennispunt Opleiden in de School

Het doel van het kennispunt Opleiden in de School is om 
kennis te delen en ontwikkelen over:
▪	 Opleiden	in	de	School	in	het	mbo;
▪	 de	intensievere	samenwerking	tussen	scholen	

en lerarenopleidingen gericht op een betere 
voorbereiding van aankomende docenten op een 
baan in het mbo.

De	MBO	Raad	ontwikkelt	het	kennispunt	met	
medewerking van CINOP.

Wat biedt het kennispunt u?

▪	 www.mboraad.nl/opleidenindeschool met onder 
andere: 

 – informatie over (de meerwaarde van) OidS en de 
uitwerking	ervan	in	het	mbo;

 –  goede voorbeelden van mbo-scholen ter inspiratie, 
succesfactoren	en	links	naar	andere	websites;

▪	 kennisdelingsbijeenkomsten	en	-activiteiten;
▪	 (digitaal)	platform	om	te	netwerken	en	kennis	te	

delen;
▪	 ondersteuning	op	maat,	waarbij	het	kennispunt	

kan adviseren over aandachts- en knelpunten 
bij het versterken van de samenwerking tussen 
lerarenopleiding en mbo en de ontwikkeling naar een 
opleidingsschool.

Meer informatie? Meedenken?

Wilt u meer weten over Opleiden in de School? 
Het concept, het kennispunt, de activiteiten of 
mogelijkheden voor ondersteuning op maat? Neem 
contact op met het projectteam van het kennispunt via 
opleidenindeschool@mboraad.nl of 073-6800879.

Kennispunt  
Opleiden in de School mbo
Studenten op de lerarenopleidingen moeten goed voorbereid zijn op het lesgeven in het mbo. Ook 
voor de opleiding voor zij-instromers geldt dat dit goed moet aansluiten op wat in het mbo nodig is. 
Hoe? Intensievere samenwerking tussen mbo-scholen en lerarenopleidingen kan hierbij helpen. In 
het mbo bestaan al enkele partnerschappen in de vorm van een opleidingsschool. Gebaseerd op een 
gezamenlijke visie leidt een opleidingsschool aankomende docenten voor een groot deel in de praktijk 
van een mbo-school op. Steeds meer mbo-scholen tonen belangstelling om zich te ontwikkelen naar 
een opleidingsschool. Om kennis over intensievere samenwerking en partnerschappen gericht op 
gezamenlijk opleiden van aankomende docenten te delen en te ontwikkelen richt de MBO Raad het 
kennispunt Opleiden in de School mbo op.

www.mboraad.nl/opleidenindeschool
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