
Voortgang bijeenkomsten
Bij de start van het schooljaar 21-22 waren we blij dat we na een lange periode alle 

bijeenkomsten weer met fysieke ontmoetingen konden realiseren.

Helaas bleek al snel dat het corona virus ons bleef achtervolgen en recent hebben we 

besloten om alle bijeenkomsten voorlopig zoveel mogelijk online te organiseren.

In de verschillende bijeenkomsten nemen enthousiaste en bevlogen onderwijs-

mensen deel.

We hebben er alle vertrouwen in dat we er samen een mooi jaar van gaan maken in 

welke vorm dan ook.

Onderzoekslogboek voor Professione Werkplaatsen:
De PW’s werken met diverse cycli voor praktijkonderzoek en vullen daarbij staps-

gewijs het onderzoekslogboek in.

Mooi om te kunnen vermelden dat alle 7 nieuwe PW’s stap 1 “Bepalen denkstappen 

van de behoeften van de school” hebben ingeleverd en nu verder kunnen gaan met 

hun PW onderzoekstocht m.b.v. de denkstappen.

We wensen de PW’s veel succes. 

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

binnen jouw school/stichting de 2e helft van dit schooljaar? Lees dan verder! 

Mentorspecialisatie voorjaar 2022

• Meld je dan aan voor de gratis Mentorspecialisatie op Hogeschool de Kempel. In 

3/4 avonden nemen we je mee in de volgende thema’s: de visie op opleiden en be-

geleiden, begeleiden en beoordelen, begeleidingscycli en – modellen, gespreksin-

terventies, communicatie en het belang van de relatie. Deze specialisatie is gratis. 

Feedback van deelnemers vanuit het Opleidingsnetwerk: 

• Ik ben gegroeid in het laten groeien van de student.

• Zeer waardevolle cursus waarvan ik denk dat elke mentor er profijt van zal heb-

ben.

• Er is echt ruimte voor je persoonlijke situatie.

• Niet alleen ik merk dat ik positief veranderd ben in het begeleiden, maar de stu-

dent merkt het ook. 

• Ik heb vooral veel geleerd over mijzelf en kan nu beter aansluiten bij de student 

waardoor er zichtbaar ontwikkeling ontstaat.

Iets voor jou? Plaatsing op volgorde van binnenkomst. https://www.kempel.nl/trainin-
gen-en-events/mentorspecialisatie/ 

Gratis webinars
Vanuit het belang van inclusie binnen het onderwijs, bieden wij de volgende gratis 

webinars aan, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de Praktijk Master 

Passend Meesterschap: 

Webinars 2022: 

• Maandag 17 januari 19.30 - 20.30 uur | Inclusie in het onderwijs

• Maandag 14 februari 19.30 - 20.30 uur | De stem van het kind

• Dinsdag 15 maart 19.30 - 20.30 uur | Kijken achter gedrag van de leerkracht

• Dinsdag 12 april 19.30 - 20.30 uur | Samen zoeken naar oplossingen: kinderen als 

mede-onderzoekers

Aanmelden via: Webinar Master Passend Meesterschap - De Kempel

Inspiratie-avonden Taal
In 2 avonden nemen we je mee in actuele thema’s: taal & digitale geletterdheid en 

leesmotivatie. Inschrijven kan per avond. Info en aanmelden: Taal inspiratieavonden - 

De Kempel

 

Op de hoogte blijven van nascholingsactiviteiten van De Kempel? Volg de linkedinpa-

gina: https://www.linkedin.com/company/kempel-hogeschool

Save de date: De week van Samen Opleiden 2022
“Krachtig partnerschap”, het thema van de Week van Samen Opleiden 2022!

Van 11 t/m 13 april 2022 biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren 

een divers en rijk offline en online programma boordevol kennisdeling en ontmoeting.

  Namens het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden wensen we u
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