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Programma
• Introductie

– Welke vragen leven er?
– Doel bijeenkomst

• Toelichting regeling (DUS-I)
• Aanpak indienen aanvraag
• Afronding



Introductie

Doelen
- Informeren over aanvraagprocedure
- Inzicht in wat er nodig is om tot plan te 

komen



Toelichting regeling

• Presentatie door Paul en Rianne Ulrich 
(DUS-I)



Ondersteuning indienen aanvraag

• Handreiking ‘schrijven subsidieaanvraag
tegemoetkoming kosten opleidingsschool’
– Suggestie voor werkwijze
– Ontwikkelplan
– Hulpmiddel uitwerking ontwikkelplan

• Voorbeelden van aanvragen, opleidingsplannen etc. 
– MBO: www.mboraad.nl/opleidenindeschool (volgen nog)
– VO: http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/ 

kennisbank/themas/uitbreiding-opleidingsscholen/

http://www.mboraad.nl/opleidenindeschool
http://www.steunpuntopleidingsscholen.nl/kennisbank/themas/uitbreiding-opleidingsscholen/


Onderdelen van de aanvraag

• Aanvraagformulier
• Samenwerkingsovereenkomst
• Ontwikkelplan



Ontwikkelplan

Onder een ontwikkelplan wordt in dit verband verstaan: een 
document dat inzicht geeft in de ambities, de huidige stand van 
zaken én in de activiteiten die tijdens de ontwikkelperiode
worden uitgevoerd om volledig aan aan de NVAO toetsingskaders 
voor bekostigde opleidingsscholen te voldoen. 

Ontwikkelperiode = de eerste vier jaar van de aspirantperiode. In 
het vierde jaar voert een erkennende instantie op aanvraag een
beoordeling uit, die leidt tot een advies aan de minister.



Onderdelen ontwikkelplan

• Visie op samen opleiden
• Samenwerking en organisatiestructuur
• Professionalisering
• Kwaliteitszorg

• Optionele documenten:
– Opleidingsplan
– Kwaliteitszorgplan
– Professionaliseringsplan



Aspirant 
opleidingsschool

Rode draad onderdelen

Waarderen: wat 
is er al?

Dromen: waar 
wil je naar toe?

Vormgeven: wat 
heb je nodig om 
dit te bereiken? 

(concreet 
aangeven)

Doen: aan de 
slag 

(activiteiten)



Van beoordelingscie:











Visie op samen opleiden

Ambitie: gezamenlijke visie op opleiden, begeleiden, 
toetsen van studenten
• Concept over opleiden studenten
• Eigenheid van aspirant-opleidingsschool
• Beoogd gezamenlijke programma
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor programma, 
• Relatie met HR-beleid

Visie concretiseren in opleidingsplan (invulling tijdens
ontwikkelperiode mogelijk; aanpak specificeren)



Samenwerking en 
organisatiestructuur

Ambitie: 
• Organisatiestructuur (overleg, verantwoordelijkheid

en besluitvorming)
• Taken, rollen, functies
• Organisatie van ontwikkeltraject
• Voorwaarden (tijd, fte, faciliteiten, etc)
• Getekende (voorlopige) samenwerkings-

overeenkomst voor minimaal de aspirantperiode





Professionalisering

Ambitie: Professionalisering van betrokken
medewerkers
• Passend bij visie/doelen partnerschap
• Professionalisering voor alle betrokken

medewerkers
– (Tip: zie ADEF rollenportfolio, 2013, 

beroepsregistratie - VELON)
• Relatie HR-beleid en personeelcyclus
• Ontwikkelen professionaliseringsplan (invulling

tijdens ontwikkelperiode mogelijk; aanpak specificeren)



Kwaliteitszorg

Ambitie:
• Evaluatieproces (verzamelen tot bijstellen)
• Rollen van betrokken
• Samenhang eigen organisatie en 

opleidingsschool

• Kwaliteitszorgplan (invulling tijdens ontwikkelperiode
mogelijk; aanpak specificeren)



Afronding

• Zijn alle vragen beantwoord?
• Voorbeeldartikelen
• Maatwerk ondersteuning 

– Gesprek, ondersteuning bij aanpak
– Extranet?
– Bijeenkomst? 
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