
Wat is de winst van SAM 
voor mijn school?

En wat kost dit?

Een doorgaande ontwikkellijn voor (aanstaande) 

leraren (met het nieuwe beroepsprofiel).

Kosten: geen

Een belangrijke rol voor het opleiden en begelei-

den van (aanstaande en startende) leraren.

Kosten: 

Voor het opleiden en begeleiden van aanstaande leraren, door een 

schoolopleider, krijgt de school een vergoeding. Hiermee worden de gemaakte 

uren vergoed. 

Belasting: 

• Afhankelijk van aantal te begeleiden aanstaande leraren.

• 4 dagdelen per jaar vergadering. Deze uren zijn declarabel.

• 3 dagdelen per jaar scholing, intervisie en kalibratie. Deze uren zijn

declarabel.

Minimaal één schoolopleider in de school. Deze 

volgt een post-hbo-opleiding Schoolopleider. 

Deze opleiding omvat ook de Beroepsregistratie 

lerarenopleider (VELON) en Basiskwalificatie 

examinering (BKE).

Eenmalige studiebelasting: 

• 320 uur (4 uur per werkweek, verspreid over 2 cursusjaren)

• 12 lesdagen (verdeeld over twee schooljaren)

Kosten: geen* (normale prijs €1475,-)

Terugkerende belasting:

• Eens in de vier jaar dient de schoolopleider de VELON-registratie te verlen-

gen door een professionele biografie te schrijven. De kosten zijn declarabel.

Urenbelasting: 15 -20 uur

* De opleiding wordt kosteloos aangeboden na het ondertekenen van het contract

voor aspirant opleidingsschool.

Minimaal drie werkplekbegeleiders in de school. 

Zij volgen de cursus tot werkplekbegeleider.

Eenmalige studiebelasting: 

• 30 uur

• Duur: 4 dagdelen

Kosten:

• Teamtraining: geen* (normale prijs €1.770,-)

• Individuele inschrijving: geen* (normale prijs €200,-)

* De opleiding wordt kosteloos aangeboden na het ondertekenen van het contract

voor aspirant opleidingsschool.

Leernetwerk voor schoolopleiders waar intervisie 

op eigen rol, uitwisseling en verbinding theorie en 

praktijk een grote plaats innemen.

Belasting:

• 24 uur per jaar

• 3 verzorgde dagen per jaar in de regio

Kosten: geen

Tweejarig Inwerktraject voor schoolopleiders 

die aanstaande leraren gaan begeleiden op hun 

school.

Belasting:

• Basiskwalificatie examinering (BKE). Dit geldt voor schoolopleiders die de

post-hbo Schoolopleider gevolgd hebben toen VELON en BKE hierin nog

niet opgenomen waren.

• 4 dagdelen en huiswerk, 31,5 uur verdeeld over twee jaar. Deze uren zijn

declarabel.

• 14 uur begeleiding/intervisie verdeeld over twee jaar, in Gouda. Deze

uren zijn declarabel.

Kosten: geen

Bekostiging voor schoolopleiders om de werkplek-

begeleiders toe te rusten in hun rol van begelei-

der.

Belasting: 20 uur in het eerste jaar 

Kosten: Deze uren worden bekostigd vanuit SAM, op basis van een 

ingediend plan. 

Samen creëren van onderwijs met schoolopleider, 

werkplekbegeleider, aanstaande leraar en vakdo-

cent hogeschool. 

Belasting: afhankelijk van invulling.

Kosten: geen

Directe invloed op de koers van SAM bij kwali-

teitsdialogen en/of directie overleggen.

Belasting:

• Kwaliteitsdialoog: 4 uur per jaar

• Directieoverleg: 4 uur per jaar

Kosten: geen

Uren en reiskosten worden vergoed

Deelname aan regionale werkplaatsen startende 

leerkrachten

Studiebelasting:

• 72 contacturen

• 48 zelfstudie-uren

• 8 verzorgde dagen, verdeeld over twee cursusjaren.

• 2x coaching on the job

Kosten: geen (normaal €1.995)

Vierjaarlijkse kwaliteitsmeting ‘erkende opleidings-

school’

Belasting:

• Opstellen of bijstellen van ontwikkelplan

• 1 dagdeel bezoek van auditcommissie of peer review

Kosten: geen

Wat levert het op 
en wat kost het?

In het schema vindt u een opsomming van de kosten en baten. Duidelijk is dat meedoen aan SAM veel meer 

oplevert dan dat het kost! Dit komt onder andere door de structurele bekostiging die we ontvangen voor 

SAM. Deze bekostiging wordt centraal beheerd en ingezet voor het realiseren van onze idealen. Kortom: de 

financiële bijdrage wordt zo veel mogelijk uit de bekostiging gehaald. Van de partnerscholen vragen we veelal 

een bijdrage in de vorm van deelname aan de verschillende onderdelen. 
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