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Op weg naar 100% Samen Opleiden en Professionaliseren. 
 
Schooljaar 2022-2023 staat in het teken van een transitieperiode. 
Het Opleidingsnetwerk zal komend schooljaar meer besturen de gelegenheid geven om aan te slui-
ten. Dat heeft consequenties voor de huidige organisatiestructuur. 
De stuurgroep heeft daarom besloten dat de Professionele Werkplaatsen, zoals deze op de huidige 
manier zijn georganiseerd, dit schooljaar voor het laatst zullen plaatsvinden. 
 

Thema’s PW Een professionele werkplaats focust zich op:  
1. Samen opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren.  
2. Samen een contextrijke en betekenisvolle leerwerkomgeving voor 
(aanstaande) leraren inrichten waarbij schoolontwikkeling het uit-
gangspunt is. 
3. Samen goed organiseren 
  

Omschrijving PW In een Professionele werkplaats onderzoekt de school een actuele en 
voor de school relevante (onderzoek)vraag.                                                            
Een PW-team (bestaande tenminste uit een leraar onderzoeker, een 
docentonderzoeker en (aanstaande) leraren) gaan hier samen mee aan 
de slag. Als opleidingsnetwerk leren we met en van elkaar, ook binnen 
en van de PW’s: 

• De opleidingsscholen met een PW hebben vanaf 2020-2021 
voorrang op de plaatsing van aanstaande leraren. 
Voorwaarde is wel dat de betreffende opleidingsschool met 
een PW ook voldoende stageplekken voor deze aanstaande le-
raren beschikbaar heeft gesteld in stageplein. Dit is een be-
langrijke voorwaarde voor het goedkeuren van een nieuwe 
PW. 

• Een belangrijk onderdeel van leren en onderzoeken binnen Sa-
men Opleiden is het onderling uitwisselen van informatie, ken-
nis en aanpak. 
Van PW-deelnemers wordt hierin een actieve bijdrage ver-
wacht. Opbrengsten worden altijd gedeeld binnen het oplei-
dingsnetwerk. 

Binnen de PW staat het stimuleren van de schoolontwikkeling direct in 
relatie tot het samen opleiden en professionaliseren van de betrokken 
(aanstaande) leraren. 

• Eerstejaarsstudenten zijn welkom om aan te sluiten bij een 
PW, maar gezien hun ontwikkelfase wordt deelname niet van 
hen verwacht. Dat geldt wel voor tweede-, derde- en vierde-
jaarsstudenten. 
 

Deelnemen aan 
een PW zorgt voor 

• Leren van alle partners 

• Voortdurend versterken van koppeling tussen theorie en prak-
tijk 

• Planmatig werken aan schoolontwikkeling met behulp van 
praktijkonderzoek 

• Curriculumontwikkeling van Hogeschool de Kempel 
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Opbrengsten De school ervaart op het einde van het PW-jaar concrete opbrengsten 
(en benoemt deze) wat betreft: 
               a)de schoolontwikkeling  
               b) de professionalisering van (aanstaande) leraren 

 
 

Indicatoren 1. Er is sprake van een actieve, planmatige en onderzoeksmatige 
manier van werken van het PW-team, dat wordt aangestuurd 
door de leraar- en docentonderzoeker. 

2. Het PW-team maakt gebruik van actuele wetenschappelijke 
kennis. 

3. Deelnemen aan de PW zorgt voor ontwikkeling bij de (aan-
staande) leraar. 

4. Deelnemen aan de PW zorgt voor schoolontwikkeling. 

Facilitering vanuit 
Opleidingsnetwerk 
Samen Opleiden 

2 Professionele Werkplaatsen per bestuur per schooljaar 
 
80 uur per PW voor de leraar onderzoeker opleidingsschool 
80 uur per PW voor de docentonderzoeker de Kempel  

Verantwoordelijk 
voor kwaliteit 

PW-team (alle deelnemers aan de PW) 
Het PW-team is samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de PW 
en de kwaliteit van het proces en product. 
De leraar- en docentonderzoeker hebben hier een meer leidende rol 
in. De leraar- en docentonderzoeker vervullen ook een modelrol t.a.v. 
de andere leden wat betreft planmatig en onderzoeksmatig werken 
aan schoolontwikkeling. 
Affiniteit met en basiskennis van onderzoeksmatig werken is voor le-
raar- en docentonderzoeker om die reden gewenst. 
 
Bijbehorend gedrag: is nieuwsgierig, leergierig, onderzoekend, actief 
en kan planmatig werken. 
 
Leraaronderzoeker en docentonderzoeker 
De leraar- en docentonderzoeker zijn beiden evenredig verantwoorde-
lijk voor de kwaliteit van de PW.  
Zij dragen allebei direct bij aan de professionele ontwikkeling van de 
(aanstaande) leraren.  
 
Daarbij legt de leraaronderzoeker het accent op: 

- (de link met) de schoolontwikkeling/het schoolcurriculum 
- de professionalisering van het team 

 
Daarbij legt de docentonderzoeker het accent op: 

- (de link met) curriculumontwikkeling binnen Hogeschool de 
Kempel  

- de ontwikkeling van de aanstaande leraren binnen de PW 
 
Bijbehorend gedrag: is proactief en geeft coachend leiding aan de PW. 
Is planmatig, kritisch en op ontwikkeling gericht. 
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Coördinator PW 
De coördinator PW ( Jeannette Geldens) is verantwoordelijk voor de 
overkoepelende sturing van de kwaliteit van alle PW’s. Zij is degene die 
bepaalt of de PW’s kunnen starten na het aanleveren van de stap 1 van 
de denkkaarten en tussentijds monitort of de PW’s naar behoren func-
tioneren.  
Indien dit het geval is, is de coördinator PW beschikbaar als vraagbaak. 
In gevallen waar de PW niet naar behoren functioneert of er twijfel be-
staat treedt de coördinator PW in overleg met het PW-team en de pro-
jectleider van het Opleidingsnetwerk om de PW weer naar het juiste 
spoor te leiden. 
 
Bijbehorend gedrag: is proactief, stuurt actief aan op de kwaliteit van 
de PW’s, betrekt anderen wanneer nodig en is planmatig en kritisch. 
 
Schoolopleider 
De schoolopleider gaat in gesprek met de aanstaande leraren binnen 
de PW; hoe draagt het deelnemen aan de PW bij aan je ontwikkeling? 
Eventueel wordt de docentonderzoeker betrokken in dit gesprek.  
 
Bijbehorend gedrag: is proactief, coachend en stuurt actief aan op de 
ontwikkeling van de aanstaande leraar. 
 
Directeur 

• De directeur gaat in gesprek met de leraren binnen de PW; hoe 
draagt het deelnemen aan de PW bij aan je ontwikkeling 

• De directeur gaat in gesprek met de leraaronderzoeker om te 
bepalen hoe het gehele team kan bijdragen aan en/of delen in 
de ontwikkelingen.  

 
Bijbehorend gedrag: toont interesse. Is stimulerend, positief-kritisch en 
op schoolontwikkeling gericht. 
 
Stuurgroep 
Monitoren voortgang van de PW op de scholen. 
 
Bijbehorend gedrag: toont interesse. Is stimulerend, positief-kritisch en 
op ontwikkeling gericht. 
 

Te gebruiken 
bronnen 

Denkkaarten PW 
Informatiedossier 
Teamsomgeving Tegel SO 
 

  

https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/nu24YkiWCQN3tFEyPIp5uuXaWOGHLVDI.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/pcuHVh7SFo4P3SLXwG0rqVCJqh7lLSwY.pdf
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff28373d9c6f44e58271214de7f807ee%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e08c028-b04e-42a0-9a6b-ffeeabf89ad3&tenantId=a14653ff-92fa-4118-baad-d798b2bf263c
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Route Professionele werkplaatsen 2022-2023 
 

Actie Wanneer Wie Met behulp van 

Eerste centrale bij-
eenkomst PW’s 

3 okt. 2022  Coördinator PW Aanwezig zijn: leraaronderzoekers, 
docentonderzoekers en schoolopleiders 
 

Inleveren Tusseneva-
luatie stap 1 denk-
kaarten (logboek) 

17 okt. 2022 Leraaronderzoe-
ker i.o.m. Do-
centonderzoe-
ker 

Onderzoekslogboek stap 1 invullen + 
plaatsen in Teams PWevaluaties Stap 1 

Mailronde bij te laat 
inleveren stap 1 

18 okt. 2022 Coördinator PW 
 

Mail aan leraaronderzoekers en docent-
onderzoekers 
 

Belronde bij te laat 
inleveren stap 1 

20 okt. 2022 Coördinator PW 
i.o.m. Projectlei-
der 

Telefoontje naar directeur en leraaron-
derzoeker 

Definitief besluit ver-
deling gelden PW’s 

7 nov. 2022  Stuurgroep 
i.o.m. Projectlei-
der 

Stuurgroepoverleg 

Tweede centrale bij-
eenkomst PW’s 

12 dec. 2022  Coördinator PW Aanwezig zijn: leraaronderzoekers, 
docentonderzoekers en schoolopleiders 
 

Inleveren Tusseneva-
luatie 

17 febr. 2023  Coördinator PW 
i.o.m. Projectlei-
der 
Stuurgroep 

Format Tussenevaluatie invullen + 
plaatsen in Teams PWtussenevaluaties  
Stuurgroep geeft akkoord of betref-
fende PW dit schooljaar kan doorgaan 

Derde centrale bij-
eenkomst PW’s 

3 april 2023 
15.30-17.00u 
17.00-17.30u 
afscheids-
borrel 

Coördinator PW Aanwezig zijn: leraaronderzoekers en 
docentonderzoekers 

Inspiratiepresenta-
ties 

31 mei 2023 Leraaronderzoe-
ker, docenton-
derzoeker en 
aanstaande le-
raar/leraren 

Presentaties in eigen bestuur waarbij 
aanstaande leraren ook hun persoonlijk 
leerproces presenteren + plaatsen in 
Teams PW inspiratiepresentaties 

Schriftelijk verant-
woorden van proces, 
product en vooruit-
blik m.b.v. denkkaart 
PW  en evt. logboek 

1 juli 2023 Leraaronderzoe-
ker en docent-
onderzoeker 
 

Schriftelijk aan: schoolopleider, direc-
teur, bestuurder, coördinator PW en 
projectleider + plaatsen in Teams PW 
inspiratiepresentaties 

 

https://dekempel.sharepoint.com/:w:/t/SamenOpleiden/EUfkP2rbjHZHkie04HkRow4BM-43JGFbeS1NZrNKhp2uPg?e=SCdDg1
https://dekempel.sharepoint.com/:f:/t/SamenOpleiden/Ei0CVmx4j5VOh8VAaXXHa60BO1SVgqLg4_XTD6-yQj2rmA?e=hmYgEx
https://dekempel.sharepoint.com/:w:/t/SamenOpleiden/ER-gpZAKpZdCg_baxbXxpp8BZBrwNI7CBFt6CBZc-TW5zg?e=4MTjvJ
https://dekempel.sharepoint.com/:f:/t/SamenOpleiden/Ei0CVmx4j5VOh8VAaXXHa60BO1SVgqLg4_XTD6-yQj2rmA?e=AjrY1F
https://dekempel.sharepoint.com/:f:/t/SamenOpleiden/EtIc-ZqUzmZBjlrYTUzZ9XgBL5a3sL3zxzbnujesC-HBkw?e=SuNMkW
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/nu24YkiWCQN3tFEyPIp5uuXaWOGHLVDI.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/nu24YkiWCQN3tFEyPIp5uuXaWOGHLVDI.pdf
https://dekempel.sharepoint.com/:f:/t/SamenOpleiden/EtIc-ZqUzmZBjlrYTUzZ9XgBL5a3sL3zxzbnujesC-HBkw?e=SuNMkW
https://dekempel.sharepoint.com/:f:/t/SamenOpleiden/EtIc-ZqUzmZBjlrYTUzZ9XgBL5a3sL3zxzbnujesC-HBkw?e=SuNMkW

