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Convenant Academische basisschool Utrecht-Amersfoort
2012-2016
Inzake het te voeren beleid ten aanzien van schoolontwikkeling/innovatie, opieiden in school c.q.
werkplekleren en onderzoek binnen de academische opieidingsscholen van de Katholieke
Scholenstichting Utrecht (KSU) en de stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en
omstreken (KPOA), te realiseren in samenwerking met Hogeschool Utrecht Instituut Theo Thijssen
(HU ITT).

In aanmerking nemende:
dat de KSU, KPOA en HU ITT - in het vervolg aangeduid als de partijen - academische opieidingsscholen
op bestuursniveau structureel wensen te borgen vanuit een gezamenlijk commitment voor de
verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen en leerkrachten in het primair onderwijs.
dat de partijen dit tripartiete convenant zien in samenhang met de 'Samenwerkingsovereenkomst
(Academische) Opleidingsschool' die leden van de Opieidingsraad en HU ITT op 28 September bilateraal
ondertekenen. Leden van de Opieidingsraad zijn schoolbesturen PO in de regio Utrecht, waaronder KSU
en KPOA, en HU ITT.
dat de partijen de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen en leerkrachten in het
primair onderwijs trachten te realiseren door het structureel en systematisch verbinden van
a) schoolontwikkelings- en innovatieprocessen met
b) opieiden in school c.q. leren op de werkpiek en
c) praktijkgericht onderzoek [met een verdieping op de academische opleidingsschool].
dat in het kader van de 'Leergemeenschap Academische Opleidingsschool' voor de partijen, een
gezamenlijke resultaatverplichting bestaat wat betreft de voigende projectdoelstellingen:
1. De kwaliteit van opleidingsprocessen van studenten en zittend personeel duurzaam borgen
- op het niveau van het leren van kinderen
- op het niveau van de school als leer-/werkgemeenschap
- op het niveau van het bestuur als werkgever
2. Opleidingsprocessen van studenten en zittend personeel inhoudelijk laten aansluiten bij
schoolontwikkeling en innovatie binnen KSU, KPOA en HU ITT
3. Onderzoek vanuit de Leergemeenschap AOS en de Academieteams te koppelen aan
schoolontwikkeling en innovatie binnen KSU, KPOA en HU ITT
4. Kwaliteit van de samenwerking in opieiden borgen en uitbouwen
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Komen partijen overeen dat ze in gezamenlijke verantwoordelijkheid, conform de afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst Academische basisschool Utrecht-Amersfoort:
een leervraag- en werkplekgestuurde academische opleidingsschool faciliteren;
middels dit traject inhoudelijk bijdragen aan schoolontwikkeling, kennisontwikkeling en
professionalisering bij alle partijen;
als onderdeel van dit traject onderzoek verrichten naar de kennisontwikkeling binnen de
academische opieidingsscholen;
(leer)ervaringen tijdens het traject toegankelijk maken voor en presenteren aan derden;
de academische opieidingsscholen als centra voor schoolontwikkeling/innovatie en personele
ontwikkeling systematisch verankeren in de eigen en in een gezamenlijke bestuurlijke strategie.

Aldus overeengekomen te Utrecht op 28 September 2011
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