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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.  
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Organisatie 2020-2021 

 


