
 
Opleidingsnetwerk Samen Opleiden zoekt voor schooljaar 2020-2021 een 
 

Lid netwerkteam - werkveld PO (0,1 fte)  
 
Als lid netwerkteam ben je op organisatieniveau -samen met een tweede lid netwerkteam en de netwerkregisseur- medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de 
opdrachten die de stuurgroep heeft gesteld voor 2020-2021 (zie bijlage 1). 
 
De werkzaamheden van het lid netwerkteam bestaan uit het in teamverband bedenken en organiseren van de bijeenkomsten/ontwikkelsprints voor ontwikkelgroepen en 
het mede ontwikkelen en organiseren van netwerken van afgevaardigden voor Samen Opleiden. Bovendien ben je met de kennis vanuit jouw werkgebied een actieve 
sparringpartner voor de netwerkregisseur. Samen zorgen jullie er mede voor dat de opdrachten die zijn gesteld naar tevredenheid worden afgerond en dat Samen Opleiden 
breder draagvlak krijgt. De gewerkte uren worden vergoed door het Opleidingsnetwerk, volgens de afspraken die binnen de stuurgroep zijn gemaakt.  
 
Structuur Opleidingsnetwerk (zie bijlage 2):  
Aan de Opleidingsschool wordt op strategisch niveau sturing gegeven door de stuurgroep. Uitvoerend is de netwerkregisseur degene die aanspreekpunt is en de diverse 
processen aanstuurt. Het opleidingsnetwerk zijn we samen; alle aanstaande leraren, directeuren, mentoren, schoolopleiders, docenten en bestuurders. Om duurzaam aan 
de opdrachten van de stuurgroep te kunnen werken is het belangrijk dat het opleidingsnetwerk breed bij de verdere ontwikkelingen wordt betrokken. Daar ligt een 
uitdaging voor het netwerkteam. 
 
Werkzaamheden: 
Het lid netwerkteam is ongeveer 2 keer 3 uur per maand beschikbaar voor overleg (op de Kempel) en vult daarnaast de overige tijd in met eigen werkzaamheden binnen de 
gestelde opdracht. We zoeken bij voorkeur iemand die op maandag(middag) en incidenteel vrijdag beschikbaar is voor 4 uur per week. We zoeken iemand met een functie 
als directeur, locatieleider of stafmedewerker onderwijs/kwaliteit bij een van de PO-partners.  
Start: zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 oktober 2020. Beschikbaarheid op een dagdeel op maandag en incidenteel op vrijdagochtend.  

 
Waarom is dit interessant voor jou? 
Samen met de andere leden van het netwerkteam verdiep je je in de essentie van Samen Opleiden. Dat betekent dat je je visie op het stimuleren van opleiden van onze 
aanstaande leraren, een voortgaande professionalisering en het bijdragen aan schoolontwikkeling verder zult uitdiepen en dat je ontdekt hoe daaraan bij te dragen. 
Je mag in de keuken van Samen Opleiden kijken en er nog iets van vinden ook!  Je ontwikkelt jezelf tot een professional met een verdiepte kijk op het opleiden van leraren 
en op de (door)ontwikkeling van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.  
 
Interesse?  
Stuur je motivatie voor 16 september naar silke@edu-q.nl (Netwerkregisseur Opleidingsnetwerk Samen Opleiden). De vorm is geheel vrij.   
Eventuele gesprekken worden gepland op maandag 21 september. Bij vragen neem gerust contact op met Silke Vos, netwerkregisseur ( 0631778170 ) 
 
 
 
 



Bijlage 1: 
Opdracht en koers voor 2020-2021 voor stuurgroep (aansturing) & netwerkregisseur/netwerkteam (uitvoering) 

Thema Doelen Opdracht 

1.100% Samen Opleiden. Wat betekent dit? 
De wens is dat over een paar jaar 100% van de studenten wordt 

opgeleid binnen het construct Samen Opleiden. Wat betekent dit 

voor ons samenwerkingsconstruct? En voor de niet-leden? Is 

uitbreiding nodig? Is een andere opzet nodig? Moeten we onze 

unieke voorloperpositie opgeven? 

1. Zicht krijgen op de landelijke ambitie 

t.o.v. 100% samen opleiden.  

2. Komen tot een besluit t.a.v. onze 

eigen ambitie rondom 100% samen 

opleiden. 

• Volg de landelijke ontwikkelingen m.b.t. deze ambitie. 

• Ga op zoek naar voorbeelden in het land waarmee we ons 

voordeel kunnen doen. 

• Schets hoe de situatie er bij 100% samen opleiden uitziet en 

benoem de bijbehorende consequenties  

• Ontwikkel een stappenplan of route waarlangs we tot 

besluitvorming kunnen komen. 

2.Inhoudelijke doorontwikkeling van Samen Opleiden door meer 
inzicht in het opleidingscurriculum 
We hebben geconstateerd dat wij (scholen/besturen) 

onvoldoende zicht hebben op het curriculum van de opleiding, 

welke eisen er gesteld worden aan de opleiding en de studenten. 

Deze kennis is nodig om eventuele veranderingen te kunnen 

doorvoeren. Vervolgens kunnen we vanuit deze gedeelde kennis 

nadrukkelijker onderzoeken op welke wijze de gevraagde 

inhouden en competenties naar ons idee het beste in een 

leerproces voor studenten aangeboden kunnen worden. Welke 

leeractiviteiten horen hierbij? Welke werkvormen? Welke 

onderwijsleersituatie? Wie spelen hierbij een rol?  

1. Bestuurders en scholen hebben 

inzicht in het opleidingscurriculum 

van de Kempel (kennisbases als 

grondslag) 

2. Bestuurders hebben inzicht over wat 

binnen de huidige situatie (ambitie 

samen opleiden > < huidige 

curriculum) goed/niet goed gaat 

3. Stuurgroep stelt een 

ontwikkelagenda op dit thema vast 

• Realiseer een presentatie (zowel interactief als in de vorm van 

een document) waarmee inzicht ontstaat in het curriculum. 

• Maak een analyse van de huidige situatie in relatie tot het 

opleiden op de PABO en op de opleidingsscholen: wat gaat goed 

en wat kan/moet beter. Als leidraad hiervoor worden de 

kennisdomeinen/kennisbases gebruikt.  

• Stel een ontwikkelagenda op waarmee verbeteringen op 

inhouden, leeractiviteiten of onderwijsleersituatie binnen Samen 

Opleiden gerealiseerd worden. 

 

3.Realiseren van een gezamenlijke onderzoeks- en 
ontwikkelagenda  

Het samen onderzoeken binnen de professionele werkplaatsen 

door een docent-onderzoeker en een leraar-onderzoeker willen 

we graag verbeteren. Vooral wat betreft de inhoudelijke kwaliteit 

valt nog winst te behalen. Eén van de gedachten is om een 

onderzoekagenda op te stellen. Het is dan nodig dat we eerst met 

elkaar (stuurgroep) helder krijgen wat we hieronder verstaan en 

wat we hiermee beogen. Het is vervolgens zeker denkbaar dat een 

gezamenlijke onderzoekagenda ons richting en sturing geeft en 

wellicht voor een mooie profilering kan zorgen. 

 

 

1. Een beter rendement halen uit de 

PW’s. 

 

• Volg de landelijke ontwikkelingen m.b.t. deze ambitie. 

• Stel een sterkte/zwakte-analyse op of onderzoek anderszins het 

functioneren van de PW’s. Bekijk hierbij in elk geval wat het doel 

ervan is. 

• Formuleer verbetervoorstellen voor de korte termijn (schooljaar 

2020-2021). 

• Organiseer een inhoudelijke werksessie voor de stuurgroep waarin 

we het begrip ‘onderzoekagenda’ verkennen en tot uitspraken 

komen. Maak of organiseer een inhoudelijke verkenning op basis 

van de uitspraken en de opbrengsten uit het proces inzake het 

curriculum (punt 2) gericht op het bepalen van het domein of 

thema waarop we onderzoek zouden willen.  

 

 



Bijlage 2: 
Organisatie 2020-2021 

 



 

 


