
 

Instituut voor 
Lerarenopleidingen 

 

 
 

  
 

  

Voorbereiding aspirant-opleidingsschool mbo Rotterdam en Drechtssteden (OSMRD) 

Het samenwerkingsverband BOSSBVE tussen IvL (Hogeschool Rotterdam), Zadkine, Albeda en Da 
Vinci treft momenteel de voorbereidingen om de status van aspirant-Opleidingsschool te verwerven. 
Op 7 juni werd een praktijkmiddag OidS mbo georganiseerd om betrokkenen te informeren en 
inspireren. Onder het motto van ‘Samen op weg naar opleiden in de school’ kwamen op het Zadkine 
ruim 50 betrokkenen bij elkaar om, naast een aantal interessante plenaire presentaties, in workshops 
met elkaar van gedachten te wisselen over wat dit traject nu precies inhoudt. 

Zo hield IvL directeur Rob Elgershuizen een presentatie over het beleid en belang van OidS mbo voor 
de regio Rotterdam en CvB-lid Anky Romeijnders van het Albeda onderstreepte de kansen voor het 
mbo. Esther Leeftink nam het publiek mee op introductie van OidS en mbo en Ton Roelofs hield een 
onderhoudende presentatie over wat OidS zou kunnen opleveren voor professionalisering van 
docenten en HRM. Rob heeft hem gevraagd deze presentatie ook bij IvL speciaal voor de 
lerarenopleiders te verzorgen. 

Daarna volgde een pauze waarbij de workshopleiders in een pitch van 1 minuut iets over hun 
workshop verklapten, waarbij enige verkooptechnieken niet werden geschuwd! Al met al verdeelden 
de aanwezigen zich redelijk over de 4 workshops. 

1. Studenten aan het woord – door Danny Molenkamp (oud-OidS) en Iris Mos (3e jaars OidS) 
van Zadkine 

2. Wat betekent OidS voor de organisatie? -  door Esther Leeftink  
3. Wat betekent de OidS-regeling voor het  samenwerkingsverband?  - door Wim van Tol (Da 

Vinci) en Ria Huisman (Albeda)  
4. Wat betekent OidS voor het curriculum en de infrastructuur praktijkleren voor IvL?- door Peter 

la Fleur en Chris van Gool (IvL) 

Na afloop sloot dagvoorzitter Raisa van Winden van Cinop de presentaties en workshops af met een 
poll. Aanwezigen konden op hun mobiel aangeven wat zij belangrijk vinden in het traject naar opleiden 
in de school, waarbij de resultaten direct online te bekijken waren. Er bleek een hoop enthousiasme 
onder de deelnemers wat een goede basis is voor het verdere verloop van dit gezamenlijke traject. Al 
met al een erg geslaagde middag! 

 


