Factsheet Opleidingsschool Rotterdam
Versie juni 2015-2

1. De Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is sinds augustus 2010 met grote betrokkenheid
actief in het opleiden van leraren voor Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs.
2. In de OSR werken de besturen voor voortgezet onderwijs CVO, BOOR en LMC nauw
samen met de instituten voor lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam, Universiteit
Leiden en Technische Universiteit Delft.
3. De OSR verzorgt jaarlijks tenminste 182 bekostigde opleidingsplaatsen voor eerste en
tweede graadleraren in een breed scala van schoolvakken op zes geselecteerde VO-scholen
met opleidingsfaciliteiten. Daarnaast verzorgt de OSR aanvullend ongeveer 120 nietbekostigde opleidingsplaatsen per jaar. In totaal betekent dit per schooljaar ongeveer 300
docenten in opleiding.
4. De OSR stelt jaarlijks 70, deels betaalde, speciale duale opleidingsplaatsen hbo-bachelor
beschikbaar voor talentvolle studenten.
5. Binnen de OSR doen studenten ervaring op in zoveel mogelijk verschillende
onderwijscontexten.
6. In het schooljaar 2013-2014 verzorgde de OSR 134 opleidingsplaatsen voor tweede
graadleraren, 36 opleidingsplaatsen voor eerste graadleraren en 18 opleidingsplaatsen voor
zij-instromers en docenten die voor een tweede of hogere bevoegdheid studeren.
7. In het aanpalend project ‘Versterking samenwerking opleidingsinstituten en scholen’
werken scholen en instituten van de OSR gedurende 3 jaar (2013-2016) intensief aan het
optimaliseren van kennis en vaardigheden t.a.v.
- omgaan met verschillen
- opbrengstgericht werken
- pestaanpak
- ouderbetrokkenheid
- begeleiding startende leraren
8. De OSR is een academische opleidingsschool: op drie van de zes scholengroepen vindt
begeleid onderzoek plaats.
9. De OSR beschikt in het schooljaar 2014-2015 over een poule van 219 inzetbare
vakcoaches.
10. De OSR beschikt in het schooljaar 2014-2015 over een poule van 27 inzetbare
schoolgebonden opleidingscoördinatoren.
11. De ervaring in het opleiden omvat, met inbegrip van haar voorlopers (Samenscholing.nu
en PDS-Rijnmond), een periode van meer dan 10 jaar.
12. De OSR is een door OCW erkende opleidingsschool. Zij wordt in december 2015
beoordeeld t.b.v. een hernieuwing van de erkenning voor een periode van 6 jaar.

