
Opleiden in de school ingebed in IPB. 

Extern deskundige:  Jan Smits: jan.smits@denkaat2.nl 

Opdracht voor de ZEVO 

“De ZEVO is een werkgroep bestaande uit schoolopleiders van vier Zutphense scholen; Het 

Baudartius,  Het Isendoorn, Het Stedelijk Zutphen en de Vrije School. 

Deze werkgroep stelt zich ten doel om (op termijn)  een (virtueel) didactisch centrum in te richten, 

waarin begeleiding van aanstaande, startende en zittende docenten zijn verbonden op weg naar een 

lerende schoolorganisatie. Daarbij staat de synergie (de samenwerking is meer dan de som der 

delen) van de vier scholen voorop. 

Deze doelstelling impliceert verbindingen naar integraal  personeelsbeleid, onderwijsontwikkeling  

en  versterking van de onderzoekende houding van  docenten en schoolleiding. De werkgroep 

concretiseert deze doelstelling door: 

1.  Het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid voor de samenwerkingsschool op deze vier 

scholen. De samenwerkingsschool is een werkverband, in samenwerking met 

lerarenopleidingen, m.n. HAN en RU,  om stagestudenten te begeleiden bij hun praktijkdeel 

in hun ontwikkeling tot tweede of eerstegraads leraar. Dit gezamenlijk beleid resulteert 

uiteindelijk in het verwerven van het Keurmerk voor Samenwerkingsscholen; 

2. Het verbinden van de begeleiding van a.s. docenten aan die van startende en zittende 

docenten ( o.a. in samenwerking met de RUG Groningen);  

3. Het inventariseren en verbinden van de grote verscheidenheid aan vernieuwingsoperaties op 

de vier scholen, het delen van expertise; 

4. Het gebruik maken van een aantal instrumenten om deze doelen te bereiken, waaronder:  

a. Scholing ( bv.’ Grip op het primair proces’ van Martie Slooter); 

b. Coaching; 

c. Video interactie begeleiding; 

d. Supervisie / intervisie; 

e. Visitatie en auditering 

De werkgroep verkent de mogelijkheden om dit beleid te implementeren. Ze wordt daarbij 

ondersteund door de directies van de scholen en de afdelingsteams. Het concrete beleid kan per 

school op onderdelen afwijken. 

Aan de ZEVO is een externe deskundige toegevoegd ( Jan Smits) die met name gedurende het eerste 

jaar dit synergetisch proces mee helpt opstarten.  
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