
   

 

 

 

Nieuwsbrief juni 2022 

 

Alweer de laatste editie van dit schooljaar: 

 

Nieuwe landelijke ontwikkelingen: 

In het Samen Opleiden zien we drie algemene ontwikkelingen: 

- Samen Opleiden staat hoog op de landelijke agenda. Dat blijkt onder meer uit de 

zogenoemde “100% ambitie” om alle studenten aan lerarenopleidingen binnen 

partnerschappen op te leiden.  

- Er is een nieuw kwaliteitskader (LKK) dat partnerschappen uitdaagt om samenhang 

aan te brengen tussen de vier waarborgen die dit kwaliteitskader onderscheidt. Die 

vier waarborgen zijn: de lerende leraar, leeromgeving, organisatie en 

kwaliteitscultuur. 

- Partnerschappen richten hun aandacht meer en meer op het gezamenlijk 

ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig opleidingsprogramma voor aanstaande 

leraren. 

 

Nieuwe organisatiestructuur 

Schooljaar 22-23 zullen we gebruiken als overbruggingsjaar om onze organisatiestructuur 

voor de jaren daarna aan te passen. We willen toegroeien naar 100% Samen Opleiden en 

Professionaliseren om zo de theorie en de praktijk nog meer op elkaar te kunnen 

afstemmen. 

Om al een klein tipje van de sluier op te lichten: 

- Het schooljaar 22-23 zal het laatste jaar zijn waarin we werken met professionele 

werkplaatsen; 

- Meerdere besturen willen graag aansluiten bij ons partnerschap en dat betekent dat 

we ons opleidingsnetwerk gaan uitbreiden; 

- Schoolopleiders krijgen een meer prominentere plaats in onze nieuwe 

organisatiestructuur; 

Zodra alle afspraken over deze nieuwe organisatiestructuur zijn uitgewerkt zullen we jullie 

hierover informeren. De nieuwe organisatiestructuur zal ingaan per schooljaar 23-24. 

Voor informatie kun je ook altijd bij je eigen bestuurder terecht want hij of zij is uiteraard 

nauw betrokken bij deze nieuwe organisatiestructuur. 

 

Nieuws uit de netwerken en ontwikkelgroepen schooljaar 21-22: 

Netwerk schoolopleiders; 

Zij hebben een concept voorstel geschreven over hoe door op de juiste wijze driehoek 

gesprekken te voeren leerbehoeften en leermogelijkheden optimaal op elkaar kunnen 

worden afgestemd.. 

Alle scholen hebben de flyer over het voeren van driehoekgesprekken in een eerder stadium 

al ontvangen en deze is ook te vinden op onze website:www.samenopleiden.nl 

Dit voorstel zal volgend schooljaar meegenomen worden in de verdere ontwikkeling. 

http://www.samenopleiden.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelgroep Professionele Werkplaatsen: 

Deze ontwikkelgroep heeft een aanbeveling geschreven gericht op reflecterend coachen. 

Doel van reflectie moet zijn:                                                                                                                                 

Zicht blijven houden op het eigen leerproces, waarbij individueel en / of collectief leren het 

uitgangspunt is. In grote lijnen betreft het een cyclisch en procesmatige aanpak. Stappen 

van de cyclus helpen om op systematische wijze te kijken naar een ervaring en processen in 

handelen zichtbaar te maken waardoor je meer grip krijgt op toekomstige situaties. Het is 

belangrijk om het doel van reflectie voor ogen te houden, het model is van ondergeschikt 

belang. Op onze website www.samenopleiden.nl vind je meer informatie over de 5 

belangrijke stappen bij het reflecterend coachen. 

Save de date: Op 3 oktober en 12 december zullen we van 15.45 uur tot 17.30 uur met 

het netwerk van schoolopleiders onder begeleiding van vakdocuenten hier verder op 

ingaan. 

 

Ontwikkelgroep peer review: 

Deze groep heeft voor de stuurgroep een voorstel geschreven voor het organiseren van een 

succesvolle peer review. Deze peer review zal voor ons opleidingsnetwerk in 2024 

plaatsvinden. 

 

Professionele Werkplaatsen: 

Dit schooljaar hebben 14 scholen zich ingeschreven voor een Professionele Werkplaats.  

De eindpresentaties zullen binnen de eigen besturen plaatsvinden. Er zijn verschillende 

mooie parels uit voortgekomen. 

 

Nascholingsaanbod schooljaar 2022-2023 

Wil jij meer focus leggen op de kwaliteit van opleiden en begeleiden van leraren binnen jouw 

school/stichting? Lees dan verder! Of wil je je in het nieuwe schooljaar laten inspireren 

rondom diverse thema’s? Meld je nu alvast aan!  

 

Avond van de Pedagogiek                                                                                                             

De Avond van de Pedagogiek is een jaarlijks terugkerend item op De Kempel. Na Joseph 

Oubelkas, Simone Mark en Ivo Mijland te hebben ontvangen als spreker volgt er binnenkort 

http://www.samenopleiden.nl/


meer informatie over de spreker van 8 november! Alvast aanmelden:                                          

Avond van de Pedagogiek - De Kempel 

 

NIEUW: Avond van de Mediawijsheid  

Deze avond is gepland op maandag 14 november met als gastspreker Rens van der Vorst. 

Informatie en aanmelden: Avond van de Mediawijsheid - De Kempel 

 

Avond van het Jonge Kind  

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

- van der Windt! Informatie en aanmelden: Avond van het Jonge Kind - De Kempel 

 

Taalinspiratie-avonden 

In drie online bijeenkomsten van 1 uur behandelen we drie actuele thema’s op het gebied 

van taalonderwijs. Het webinar van 22 november heeft als thema ‘lezen met een handpop’. 

Taal inspiratieavonden - De Kempel 

 

Mentorspecialisatie  

Meld je aan voor de gratis Mentorspecialisatie op Hogeschool de Kempel. In 4 avonden 

nemen we je mee in de volgende thema’s: de visie op opleiden en begeleiden, begeleiden 

en beoordelen, begeleidingscycli en – modellen, gespreksinterventies, communicatie en het 

belang van de relatie. Deze specialisatie is gratis, plaatsing op volgorde van binnenkomst. 

Iets voor jou? https://www.kempel.nl/trainingen-en-events/mentorspecialisatie/ .                       

Nog enkele plaatsen vrij voor najaar, voorjaar nog volop ruimte.  

 

Post-hbo opleiding Schoolopleider   

Focus op kwaliteit van opleiden en begeleiden met een landelijk erkend post-hbo diploma. 

Ontwikkel jezelf en neem de studenten en je team mee! Meer informatie:  

Registeropleiding Schoolopleider (kempel.nl) 

 

Schoolopleider: kort traject tot VELON-geregistreerd Lerarenopleider  

Ook hier staat kwaliteit van opleiden en begeleiden op het programma. Einddoel hierbij is de 

VELON-registratie. Beschik je al over de benodigde vooropleidingen? Dan is deze variant 

mogelijk iets voor jou.  Meer informatie, inclusief benodigde vooropleiding(en):  

Kort traject Schoolopleider Velon - De Kempel 

Voor al het nascholingsaanbod van De Kempel, kijk eens op www.kempel.nl/nascholing 

 

 

Via deze weg willen we alle medewerkers ontzettend bedanken voor hun bijdrage en 

iedereen alvast een hele fijne vakantie toewensen. 

 

Samen Opleiden wil mensen verbinden die leren een warm hart toedragen 
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