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De ontwikkelcirkel 
Een 'Opleiden in de school'-traject kan vanuit de eigen organisatie geïnitieerd worden, maar kan ook 
gebeuren naar aanleiding van een vraag van PABO of toekomstige leerkracht. De school kan dan 
aansluiten bij een lopend programma of gezamenlijk met de PABO een ontwikkeltraject doorlopen. 
Welke route ook van toepassing is, 'Opleiden in de school' is nooit een blauwdruk. Ook wanneer er 
aangesloten wordt bij een bestaand initiatief, moet de school een actieve houding aannemen om het 
programma in de eigen organisatie te laten slagen.  
Projectmatig spelen de volgende aandachtspunten een rol: oriëntatie, visie & draagvlak, experiment & 
implementatie, (tussentijdse) evaluatie, facilitering.1 Deze aandachtspunten en hun onderlinge 
verbindingen zijn weergegeven in de ontwikkelcirkel (zie figuur 1).  
 

 

 
 
 

                                                      
1 Mede gebaseerd op:  Roelofs, W.W. (2000). Opleidingsscholen primair onderwijs; conceptuele vormgeving en 

innovatiestrategie. ’s Hertogenbosch: KPC groep. 

 

Figuur 1: De ontwikkelcirkel voor organisaties 
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Oriëntatie 
De eerste stap is de oriëntatie op het onderwerp. Er wordt bekeken of 'Opleiden in de school'  voor (de 
mensen binnen) de organisatie mogelijk iets toe kan voegen. De oriëntatie kan resulteren in twee 
mogelijkheden: 'Opleiden in de school' wordt (voorlopig) in de ijskast gezet óf er gaat gewerkt worden 
aan visie en draagvlak voor het traject.  
 
 
ORIËNTATIE 
 

 
Globaal beeld vormen van 'Opleiden in de school'  
- inlezen in de materie 
- contact met andere scholen 
- contact met mogelijke samenwerkingspartners 
Koppeling aan eventuele mogelijkheden binnen de sch ool 
- relatie met meerjarenplan van de organisatie 
- relatie met structuur van de organisatie 
- relatie met cultuur van de organisatie 
Besluitvorming over vervolg 
de ontwikkelroute of (voorlopig) afzien van het traject. 
 

Figuur 2: De ontwikkelcirkel, oriëntatie 
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Visie & draagvlak 
Visieontwikkeling is erop gericht dat de betrokkenen een gedegen gezamenlijk idee ontwikkelen over 
wat ze willen bereiken, welke belangen er behartigt dienen te worden en hoe ze de eigenheid van alle 
betrokkenen daarbij kunnen waarborgen. Draagvlak wordt al gecreëerd tijdens het ontwikkelen van 
een visie.  
 

 
VISIE & DRAAGVLAK 
 

 
Visie en draagvlak binnen de school 
- informatie en overwegingen delen 
- gezamenlijk bepalen van wensen en grenzen 
- uitspreken van commitment 
 
Gezamenlijke visie binnen samenwerkingsverband 
- zoeken naar geschikte samenwerkingspartner(s) 
- gezamenlijk bepalen van wensen en grenzen 
- uitspreken van commitment 
 
Besluitvorming over vervolg 
de ontwikkelroute of de beleidsroute  
 

Figuur 3: De ontwikkelcirkel, visie & draagvlak 
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Experiment & Implementatie 
Experiment & implementatie is het stuk waar het eigenlijk allemaal om draait: de werkelijke toepassing 
van 'Opleiden in de school'. Hoe dit gestalte krijgt is wederom afhankelijk van keuzes die de 
betrokkenen maken.  
 
 
EXPERIMENT & IMPLEMENTATIE 
 

 
Praktische planning 
- opdeling van het proces 
- verantwoordelijkheidsverdeling 
- gewenste professionalisering 
Uitvoering 
- doen en ervaren! 
- communicatie, coaching , samenwerking 
- verslaglegging 
Vervolg 
de fase van (tussentijdse) evaluatie 
 

Figuur 4: De ontwikkelcirkel, experiment & implementatie 
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 (Tussentijdse) evaluatie  
Om vast te stellen in hoeverre de vernieuwing ook werkelijk heeft bijgedragen aan de gewenste 
verbetering is het van belang zowel tussentijds als aan het einde van een (deel)proces te evalueren. 
Ook kan een evaluatie ingezet worden na de fase van visie & draagvlak (beleidsroute) om te bepalen 
of het zin heeft om te starten met 'Opleiden in de school'.  
 

 
EVALUATIE 
 

 
Gegevensverzameling 
- uit interne verslaglegging 
- uit externe rapportage 
- persoonlijke bijdragen 
Gerichte evaluatie 
- aandacht voor ontwikkelniveaus 
- verslaglegging 
Bepalen van vervolg 
adhoc-route, ontwikkelroute of (tijdelijke) beëindiging  
 

Figuur 3: De ontwikkelcirkel, evaluatie 
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Facilitering 
Het kunnen realiseren van werkleertrajecten vraagt om randvoorwaardelijke voorzieningen. 
Facilitering bepaalt voor een groot deel de slagingskans van 'Opleiden in de school'. Met goede 
ideeën en enthousiasme kom je een heel eind, maar uiteindelijk gaat het ook om de haalbaarheid. 
Daarom is het in elke fase van belang dat betrokkenen over voldoende faciliteiten beschikken. De 
facilitering omvat derhalve de gehele ontwikkelcirkel.  
 

 
FACILITERING 
 

 
Inventarisatie van benodigdheden 
- per soort 
- per fase 
Inventarisatie van mogelijkheden 
- reeds aanwezig 
- nog voor zorgen 
Toekenning 
- verdeling van lusten en lasten 
- afspraken maken en vastleggen 
 

Figuur 4: De ontwikkelcirkel, facilitering 
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