
   

 

 

 

Nieuwsbrief april 2022 

 

Aanvraag Professionele Werkplaats schooljaar 22-23: 

De aanvraag voor een Professionele Werkplaats is weer gestart. Tot aan de meivakantie 

kunnen scholen zich aanmelden om in schooljaar 22-23 in aanmerking te komen voor een 

Professionele Werkplaats. 

Voor de meivakantie moet de aanvraag samen met de ontwikkelvraag van de school 

aangeleverd worden bij jullie bestuurder en bij de projectleider Samen Opleiden: 

projectleider@samenopleiden.nl  

 

De opleidingsscholen die nog een verlenging hebben aangevraagd hoeven geen nieuwe 

aanvraag in te dienen. 

Na de meivakantie volgt dan de officiele deelname. 

 

Wat is een Professionele Werkplaats? 

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 voorrang op de plaatsing van aanstaande 
leraren. Voorwaarde is wel dat de betreffende opleidingsschool met een PW ook 
voldoende stageplekken voor deze aanstaande leraren beschikbaar heeft gesteld in 
stageplein. Dit wordt een belangrijke voorwaarde voor het goedkeuren van een 
nieuwe PW.  

• Een belangrijk onderdeel van leren en onderzoeken binnen Samen Opleiden is het 
onderling uitwisselen van informatie, kennis en aanpak. Van PW-deelnemers wordt 
hierin een actieve bijdrage verwacht. Opbrengsten worden altijd gedeeld binnen het 
opleidingsnetwerk.  

 
Binnen de PW staat het stimuleren van de schoolontwikkeling direct in relatie tot het samen 

opleiden en professionaliseren van de betrokken (aanstaande) leraren.  

Een win-win situatie dus. 

Nieuwsgierig geworden? 

Voor aanmelding en verdere informatie over de volledige routing zie onze website: 

mailto:projectleider@samenopleiden.nl


www.samenopleiden.nl, professionaliseren, professionele werkplaatsen 

 

Aanmelding geopend: De week van Samen Opleiden.  

‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022!  

Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. Van 11 tot en met 13 april 2022 
biedt het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een divers en rijk offline én online 
programma boordevol kennisdeling en ontmoetingen. De sessies op 11 april en 12 april 
vinden digitaal plaats en op 13 april ontmoeten we elkaar bij Theater Gooiland in 
Hilversum. Liever ook op 13 april de sessies digitaal bijwonen? Dat kan! De opening, de 
twee lezingen en de keynote zijn digitaal bij te wonen. Bekijk hieronder de sessies. 
Aanmelden kan tot 6 april 2022! 

Naar programmaboekje & aanmelden  

     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samenopleiden.nl/
https://www.platformsamenopleiden.nl/save-the-date-de-week-van-samen-opleiden-2022/
https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2022/03/Programmaboekje-De-week-van-Samen-Opleiden-2022.pdf

