
   

 

 

 

Nieuwsbrief december 2022 
 

Nieuw Beleidsplan Samen opleiden & Professionaliseren: 

De missie van het Opleidingsnetwerk voor de beleidsperiode 2023-2027 is: “Opleiden en 

professionaliseren van voldoende bekwame leraren die trots zijn op hun beroep, de werkplek en de 

opleiding en kwalitatief en betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen in de regio kunnen  

realiseren”. 

 

Deze missie bevat een kwantitatieve en een kwalitatieve component: we beogen huidige instroom 

te behouden, de uitstroom tijdens de opleiding en in de eerste drie jaren van de beroepspraktijk te 

verminderen en daarnaast een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleiding en het 

onderwijs op de scholen. De schoolomgeving is de plek waar de missie tot uiting moet komen. Daar 

leiden we samen de best mogelijke leraren op.  

We operationaliseren de missie met drie ambities: 

1. Verder versterken van de kwaliteit van het werkplekleren. 

2. Vergroten van de doorstroom in de opleiding en behouden van startende leraren voor de 

lange termijn. 

3. Stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen . 

Op dit moment wordt 40% van alle aanstaande leraren van Hogeschool de Kempel opgeleid binnen 

het Opleidingsnetwerk. Vanuit de overtuiging dat het samen verantwoordelijk zijn voor het opleiden 

en professionaliseren van (aanstaande) leraren de meest passende manier van opleiden is voor álle 

aanstaande leraren van Hogeschool de Kempel is het wenselijk om het huidige netwerk uit te 

breiden met meerdere partners/besturen. Die wens sluit aan op de landelijke ambitie om in 2030 

alle leraren op te leiden binnen partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Dit 

beleidsplan is richtinggevend voor alle (toekomstige) partners.  

 

Het Beleidsplan is in de ontwerpfase en zodra het is vastgesteld zullen we dit communiceren en op 

onze website plaatsen. 

 

Een korte impressie van een PW-overleg op Het Klokhuis te Beek en Donk 

Het is 13 december en we zijn voor de derde keer bijeen voor een PW-bijeenkomst. 

We zijn met vier aanstaande leraren, de leraaronderzoeker van het Klokhuis en de 

docentonderzoeker van De Kempel.  

Gezamenlijk gaan we aan de slag met de vraag hoe we op een opbouwende wijze de executieve 

functies (EF’s) kunnen evalueren met leerlingen. Hiervoor hebben we de vorige keer allemaal theorie 

gelezen over dit onderwerp en verzameld op een Padlet.  



Een eerstejaars zoomt meer op ‘wat zijn executieve functies’ en een vierdejaars zoomt al meer in op 

de mogelijkheden voor evaluatie. We vroegen aan de aanstaande leraren wat deze verdieping hen 

heeft opgeleverd en dit is wat we onder meer horen:   

 

”Ik heb nu een beter beeld van de EF’s en kan herkennen dat kinderen er zelf al mee bezig zijn in de 

klas en dat sommigen dit concreet kunnen benoemen zoals: ik had eigenlijk op mijn rem moeten 

trappen.”  

Aanstaande leraren  komen meer te weten over het onderwerp en gaan automatisch kijken naar het 

handelen van de mentor, de leerlingen en henzelf. 

Daarna nemen we ruim de tijd met elkaar om nieuwe inzichten uit te wisselen gericht op ‘welke 

vragen stel je in de klas’. 

In januari is de bouwvergadering op Het Klokhuis waar de aanstaande leraren samen met de 

leraaronderzoeker aansluiten. Het doel is om enerzijds meer informatie te geven over de wijze 

waarop je met leerlingen kunt evalueren. Anderzijds om direct bij het team informatie op te halen 

over de huidige en gewenste situatie. Gebruiken zij groeicomplimenten? Evalueren zij op 

systematische wijze op de EF’s met individuele kinderen, zetten zij kinderen aan tot reflectie? Op 

welke manier doen zij dat, waarin liggen nog ontwikkelmogelijkheden en waar liggen wensen? In 

februari komen we weer met z’n allen bij elkaar om te kijken naar onze volgende stap richting een 

plan voor een opbouwende evaluatie van de executieve functies van de leerlingen van Het Klokhuis!  

 

 
Het driehoeksgesprek maakt hét verschil 
Jaro heeft tijdens zijn afstudeerstage op pc Daltonschool de Hommel aan den lijve mogen ervaren wat 
het driehoeksgesprek kan betekenen: “In dit verhaal wil ik je meenemen in waarom het toepassen 
van educatief partnerschap het verschil heeft gemaakt tussen het worden van een vreugdevol 
leerkracht of een stressvolle student”.  
 
Door het vragen van hulp kwam ik in aanraking met het driehoeksgesprek. 
Tijdens het eerste gesprek werd de figuurlijke berg, waar ik zo tegen opzag, zichtbaar gemaakt. Beide 
partijen waren nu echt op de hoogte van mijn voortgang. Iets wat ik heel erg spannend vond, 
aangezien ik nu voor het eerst kenbaar moest maken dat ik niet wist hoe ik moest leren leren. We 

begonnen met het stellen van kaders. De opleidingsdoelen, de 
context van de leerwerkplek en mijn leerbehoeften stonden 
centraal. De grote berg die ik voor mij zag werd opgedeeld in 
verschillende tussenstops. Natuurlijk gaat een bergbeklimmen 
met ups en downs. Daarom vonden er meerdere 
driehoeksgesprekken plaats. Mijn voortgang werd voortdurend 
gemeten, wat voor mij een stok achter de deur was om door te 
zetten. De driehoeksgesprekken werden reflectie- en vooruitblik 
momenten. Op de momenten dat mijn beklimming goed ging, 
gaven deze gesprekken mij succeservaringen en wanneer ik 
dreigde vast te lopen gaven ze mij nieuwe moed om verder te 

klimmen.  
Zonder het driehoeksgesprek had ik een lift gezocht naar de top, maar leerde ik niet om te klimmen. 
Nu kan ik klimmen en heb ik de top behaald. Ik ben nu namelijk leerkracht op de basisschool waar ik 
graag wilde werken, in de groep waar ik graag les aan geef. Voor mij heeft het driehoeksgesprek dit 
verschil gemaakt! 

 
 



Professionaliseringsactiviteiten: 

Mentorspecialisatie (gratis)                                                                                                                    
Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding van toekomstige leraren. De Kempel 

vindt het vanzelfsprekend mentoren van Kempel-studenten te ondersteunen bij een steeds 

voortgaande ontwikkeling. Dit o.a. door mentoren bijeenkomsten en gesprekken met mentoren 

tijdens stagebezoeken. Met het aanbod ‘mentorspecialisatie’ rusten we mentoren nog beter toe 

voor hun begeleidende rol. Naast mentoren vanuit de ‘Opleidingsschool’, willen we alle mentoren 

hiermee kennis laten maken. 

Na afronding van deze training ben je meer bewust van je coachings- en begeleidingsvaardigheden 

in jouw rol als mentor van Kempel-studenten. Tijdens de bijeenkomsten helpen we je jouw 

mentorenrepertoire verder uit te breiden. Het geleerde kun je direct in de praktijk toepassen. 

Geïnteresseerd? Check onze website voor meer informatie en schrijf je in (we plaatsen op volgorde 

van binnenkomst).   

 

Er zijn nog enkele plekken vrij bij de volgende trainingen: 

Coachende leraar (januari 2023) 

Sturen op autonomie (februari 2023) 

 

Avond van de Mediawijsheid 

De Avond van Mediawijsheid wordt een terugkerende avond die geheel in het teken staat van het 

opvoeden van  leerlingen tot digitale burgers. Niemand minder dan gastspreker Rens van der Vorst 

neemt je op donderdag 2 maart 2023 mee in dit boeiende thema! 

Rens van der Vorst heeft een boek geschreven met de titel 'Waarom je Altijd Wilt Winnen van je 

Navigatiesysteem'. Iedere aanwezige, ontvangt deze avond dit boek.   

Na de lezing van Rens zullen we diverse interessante workshops verzorgen. Wil je graag aanwezig 

zijn bij deze avond? Klik dan op deze link voor meer informatie!  

 

Taal Inspiratieavonden (gratis) 

Laat je in online bijeenkomsten inspireren door actuele thema’s op het gebied van taalonderwijs! Je 

kunt jezelf per webinar aanmelden.  

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen tijdens deze bijeenkomsten: 

• Van spel met klank naar boekenplank (geschikt voor leerkrachten van groep 1-5) 

• Van moeten lezen naar willen weten (geschikt voor leerkrachten van groep 3-8) 

Geïnteresseerd? Check onze website voor meer informatie en schrijf je in!  

 

Avond van het Jonge Kind 

De Avond van het Jonge kind is een jaarlijks terugkerende avond die geheel in het teken staat van 

inspiratie en informatie voor iedereen die werkt met jonge kinderen. 

De volgende editie is gepland op 21 maart 2023 met niemand minder dan gastspreker Hanneke 

Poot-van der Windt!  

De basis van alles wat een kind leert is bewegen. Bewegen en ervaren zijn de grondleggers van de 
hele ontwikkeling, dit wordt de sensomotorische ontwikkeling genoemd. Deze ontwikkeling zorgt 

https://www.kempel.nl/nascholing/mentorspecialisatie/
https://www.kempel.nl/nascholing/de-coachende-leraar/
https://www.kempel.nl/nascholing/sturen-op-autonomie/
https://www.kempel.nl/nascholing/avond-van-de-mediawijsheid/
https://www.kempel.nl/nascholing/taal-inspiratieavonden/


voor de rijping van de hersenen. Aan de motorische ontwikkeling kun je mede zien of een kind 
schoolrijp is of niet. Dit maakt dat buitenspelen een verlengstuk van het onderwijs is. Het is 
belangrijk ter voorbereiding en ondersteuning van het onderwijs. Wil je aanwezig zijn bij deze 
avond? Klik dan op deze link voor meer informatie en aanmelden!   

Inspiratiebijeenkomsten Taalonderwijs aan Nieuwkomers 

Basisscholen krijgen steeds vaker te maken met leerlingen die nog geen Nederlands kunnen als ze 

instromen. Dat stelt deze scholen voor een aantal uitdagingen: hoe zorg je ervoor dat deze 

leerlingen het juiste aanbod krijgen? Hoe richt je de ondersteuning in? Hoe kan een leerkracht 

taalsteun bieden aan deze leerlingen bij het uitvoeren van schoolse taken? Welke ruimte geef je aan 

de thuistalen van de kinderen? En hoe bied je het meest effectieve woordenschatonderwijs aan?  

 

Thema’s die nog aan bod komen:  

• Scaffolding: taalsteun bieden bij alle vakken (februari 2023) 

• Ouderbetrokkenheid (februari 2023) 
• Intake, nulmeting en organisatie (maart 2023) 

Klik hier voor meer informatie over deze inspiratiebijeenkomsten en meld je aan!  

 

 
 

MENSEN VERBINDEN DIE LEREN EEN WARM HART TOEDRAGEN 

 

 

https://www.kempel.nl/nascholing/avond-van-het-jonge-kind/
https://www.kempel.nl/nascholing/inspiratiebijeenkomsten-taalonderwijs-aan-nieuwkomers/

