
   

 

 

 

Nieuwsbrief januari 2022 

 

Gereviseerd Zelfevaluatiekader (ZEK) samen opleiden: 

Het Zelfevaluatiekader samen opleiden (ZEK) is vanaf 2006 voortdurend in ontwikkeling. In 
2020-2021 is in samenwerking met het partnerschap Samen in Ontwikkeling (SAM) het ZEK 
gereviseerd tot een nog handzamer instrument. 
De revisie vond plaats op basis van onderzoeksbevindingen en tegen het licht van het 
Landelijk KwaliteitsKader Samen Opleiden & inductie en werkwijze peer review. 

Vanuit opgedane kennis, inzichten en ervaringen van gebruikers blijkt het ZEK een 
geschikt instrument om de kwaliteit van Samen Opleiden op opleidingsscholen in beeld te 
brengen, te monitoren en te borgen. 
Hiervoor zijn onderstaande ZEK-materialen ontwikkeld. 
De opbrengst van het ZEK valt of staat met de wijze waarop partnerschappen dit 
kwaliteitsinstrument inzetten. 

• Publicatie ZEK 
• ZEK (bestemd voor schoolopleiders, directie) NB. Een online ZEK-versie volgt in 2022. 
• ZEK-posters (bestemd voor schoolopleiders, directie en team; printen op A3- of A4-

papier) 
• ZEK-toelichting (bestemd voor schoolopleiders, directie en team; printen op A3-

papier) 

Bovenstaande informatie kunt u ook terugvinden op onze website: samenopleiden.nl 

Gereviseerde versie Landelijk Kwaliteitskader:                                                                                   

Het nieuwe Landelijk Kwaliteitskader van dec. 2021 staat inmiddels op de website van het 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. 

Hieronder twee links: de 1e link naar de publicatie en de 2e link naar een webinnar. 

 

1. Publicatie | Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review 

Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en geeft 

partnerschappen handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan. Aan de hand van het 

kwaliteitskader organiseren partnerschappen peer reviews. 

• Download Kwaliteitskader 

• Dossier Kwaliteitskader & werkwijze peer review 

 

 

2. Webinar: https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/webinar-

kwaliteitskader-en-werkwijze-peer-review/ 

https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/fQWXYltE23NGn22J858wlJ20YTop0PoU.jpg
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/DHu8i1MSY4PHpPi7IE9AsZFxfnUjAgto.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/IftgAkqWLaCx3rbmOt7Yu9KKwGKBoCbM.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/UYBR1cAAKD2dD3xr7zM3IW96JScI3XZs.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/UYBR1cAAKD2dD3xr7zM3IW96JScI3XZs.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/qJDBp1MFB32i8hYekmDE22OZCenlsD1C.pdf
https://www.samenopleiden.nl/uploads/files/qJDBp1MFB32i8hYekmDE22OZCenlsD1C.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/kwaliteitskader-samen-opleiden-inductie-en-werkwijze-peer-review/
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review.pdf
https://www.platformsamenopleiden.nl/kwaliteitskader
https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/webinar-kwaliteitskader-en-werkwijze-peer-review/
https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/webinar-kwaliteitskader-en-werkwijze-peer-review/


 
 

Professionaliseringsactiviteiten: 

 

Ben jij van plan om je meer te gaan richten op de begeleiding van studenten, (startende) 

leraren binnen jouw school/bestuur? Bekijk dan de volgende mogelijkheden.   

Post-hbo opleiding Schoolopleider 2022-2023 

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 2022-2023 

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 wat voor jou.  Meer informatie:  Kort traject 

Schoolopleider Velon - De Kempel 

 
 

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

jouw school/stichting komend schooljaar?  

Mentorspecialisatie voorjaar 

- 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. vol=vol 

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

 

https://www.kempel.nl/post-hbo-opleidingen/registeropleiding-schoolopleider/
https://www.kempel.nl/nascholing/kort-traject-schoolopleider-velon/
https://www.kempel.nl/nascholing/kort-traject-schoolopleider-velon/
https://www.kempel.nl/trainingen-en-events/mentorspecialisatie/


GRATIS webinars Inclusie en Onderwijs in combinatie met Technologie 

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:  
 

• 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 
 

Vanuit het belang van onderwijs icm technologie, bieden wij de volgende webinars aan, 
inclusief een korte toelichting op met de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de 
nieuwe Praktijk Master Onderwijs en Technologie:  
 

▪ Dinsdag 5 april 16.00 - 17.15 uur: 'Onderwijs en technologie op jouw school: Hoe 

neem je ze mee? Door Annemarie Boschloo, Janine Swinkels en Gerjon Elings. 
 

▪ Donderdag 12 mei 16.00 - 17.30 uur: 'Als technologie het denken overneemt: 

ethische vraagstukken bij de inzet van ICT in het onderwijs' Door Ronald Keijzer en 

Gerjon Elings 
 
Inschrijven  
 
Op de hoogte blijven van nascholingsactiviteiten van De Kempel naast bovenstaand 

aanbod? Kijk op www.kempel.nl/nascholing en volg de linkedinpagina: 

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

 

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren <platformsamenopleiden@vo-raad.nl> 

De week van Samen Opleiden is van 11 t/m 13 april. 

Oproep / Maak een vlog 

Wij zijn op zoek naar studenten, schoolopleiders, schoolleiders, leraren, etc. die in een korte 

vlog van maximaal 2 minuten opgenomen met hun eigen telefoon, vertellen hoe zij Samen 

Opleiden krachtig vorm geven in een partnerschap. Deze vlogs delen we via de dagelijkse 

congresmail, vertonen we in een compilatie op de congresdag en plaatsen we na afloop op 

de website van het Platform en op de profielpagina van het partnerschap. Via dit formulier 

kan jij je hiervoor opgeven. Je ontvangt vervolgens van ons richtlijnen waar jouw vlog aan 

dient te voldoen. 
 

Aanmelden vlog 

 

 

 

 

 

https://www.kempel.nl/nascholing/masters/master-passend-meesterschap/
https://www.kempel.nl/nascholing/masters/master-passend-meesterschap/
https://cas.kempel.nl/Registration/Create/216/433
https://cas.kempel.nl/Registration/Create/216/434
https://cas.kempel.nl/Registration/Create/216/435
https://www.kempel.nl/nascholing/masters/master-onderwijs-en-technologie/
https://www.masteronderwijsentechnologie.nl/webinar
http://www.kempel.nl/nascholing
https://www.linkedin.com/company/kempel-hogeschool
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/HCN8tD5vykdEcmMpII2IBi5UkhE_MXoIGs2inIhrRrbY9U8aRLfkzcrnWttBRKyd9ZzMeJGwIRHBHYh2Sz1Uug/5zDbuLxQHUbjxUa
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/NkdxB8vRPQtPdEiWmm33nBuHcZ3HZynh-KvQ-Js6MqmIVUhAuMUADAueLJYxUnsBfxDPn1MfS6CrGIGS3wzfcg/xrd8BPZxKUgDudw


 

 

  


