
CONGRES STEUNPUNT 
OPLEIDINGSSCHOLEN PO/VO 
‘OP WEG NAAR EEN DUURZAME 
OPLEIDINGSSCHOOL’
MET DE JUISTE INGREDIËNTEN KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
31 MEI 2016 - MIELE EXPERIENCE CENTER VIANEN

Het congres van het Steunpunt Opleidingsscholen 
draait dit jaar om kwalitatieve, duurzame en 
toekomstbestendige opleidingsscholen. Wat 
kunnen opleidingsscholen van elkaar leren 
om goed voorbereid de toekomst in te gaan? 
Welke recepten zijn overtuigend? Welke 
ingrediënten kunt u het beste gebruiken? 
De prachtige en innovatieve locatie van het 
Miele Experience Center, waar het congres 
wordt gehouden, inspireert om met elkaar 
te brainstormen over de toekomst van ons 
onderwijs. Het veelzijdige programma helpt 
u met de juiste ingrediënten verder op weg. 
Op naar een duurzame opleidingsschool!

Steunpunt 
Opleidingsscholen
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PROGRAMMA 31 MEI 2016

13.00 – 13.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
13.30 – 14.30 uur  Opening en lezing futuroloog 

Peter van der Wel
14.30 – 15.00 uur  Pauze
15.00 – 16.15 uur  Inhoud en praktijkronde 1
16.15 – 16.30 uur  Wissel
16.30 – 17.45 uur  Inhoud en praktijkronde 2
17.45 – 19.00 uur  Afsluiting met borrel

Aanmelden via www.steunpuntopleidingsscholen.nl/31-mei

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum:  Dinsdag 31 mei 2016
Tijd:  13.00 – 17.45 uur met aansluitend borrel
Locatie:  Miele Experience Center – 

De Limiet 2 in Vianen
Kosten:  Er zijn geen kosten aan verbonden

2 / 4
UITNODIGING



KEYNOTE

Bent u benieuwd wat er de komende jaren allemaal 
op ons afkomt? Wilt u weten hoe het onderwijs moet 
inspelen op de snel veranderende samenleving? Hoe 
kunnen we onze mensen nú opleiden in de school 
om goed voorbereid te zijn op alle ontwikkelingen?

Peter van der Wel heeft mogelijk het antwoord hierop. Van 
der Wel heeft, ooit begonnen in het onderwijs, als futuroloog 
en econoom zijn sporen verdiend als toekomstverkenner. In 
een visuele presentatie biedt Van der Wel ons een kijkje in de 
nog onbekende toekomst. Hij laat zien welke ontwikkelingen 
er op ons afkomen, wat dat mogelijkerwijs zal betekenen 
voor ons allen, en waarom dat zo zal zijn. Peter houdt van 
de toekomst. Een lezing van Peter van der Wel is behalve 
humoristisch en leerzaam ook een echte ‘wake up call’. U krijgt 
hiermee een (blijvende) nieuwe kijk op heden en toekomst. 

Peter is auteur van verschillende boeken over de 
toekomst en is lid van de World Future Society en 
vicevoorzitter van de Dutch Future Society. 

EEN GREEP UIT HET PROGRAMMA: 
COLLEGETOURS 

De middag heeft een interactief programma en bevat vele 
inspirerende sessies over actuele onderwerpen. U kunt kiezen 
uit inspirerende collegetours en de interactieve Praktijk In-Zicht-
Sessies waar verschillende opleidingsscholen uit het po en vo 
hun good practice presenteren aan andere opleidingsscholen. 

ONDERZOEK NAAR PRAKTIJKONDERZOEK

Door:  Janneke van der Steen (Onderzoeker bij het 
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren bij de HAN) Anje 
Ros (Lector Leren en innoveren bij Fontys HKE)

Voor:  PO en VO

In dit college gaan we in op onderzoek naar het effectief 
inzetten van praktijkonderzoek in de school, gericht op 
professionalisering, onderwijsverbetering en schoolontwikkeling. 
We lichten toe wat uit de literatuur bekend is over (soorten) 
praktijkonderzoek en de opbrengsten ervan en over 
condities en succesfactoren. Vervolgens gaan we met u in 
discussie over de haalbaarheid van het realiseren van deze 
opbrengsten en de bijbehorende condities en succesfactoren. 
Dit doen we aan de hand van posters over praktijkonderzoek 
uitgevoerd op academische opleidingsscholen. 

HRD EN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

Door:  Rob Poell (Professor of Human Resource 
Development, Tilburg University) en Marjan 
Vermeulen (Professor dr bij Open Universiteit)

Voor:  PO en VO

Uitgangspunt in deze collegetour zijn de praktijkervaringen 
met HRD in de eigen school. Deze ervaringen worden 
geïnventariseerd en geplaatst binnen de huidige theorieën 
over het leren in en van organisaties. HRD kan vanuit 
verschillende perspectieven worden benaderd, zo zijn er 
bijvoorbeeld individuele HRD-instrumenten en collectieve, 
meer of minder doelgerichte interventies, top-down of bottom-
up, al dan niet specifiek voor OiS. Bij deze verkenning van 
ingebrachte praktijken en de vragen die erbij naar voren 
komen bespreken we passende theorieën en uitkomsten van 
onderzoek. Bedoeling van de collegetoer is te inspireren en 
nieuwe HRD-praktijken zich juist door OiS te laten ontwikkelen.
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BEGELEIDEN EN BEOORDELEN: 
TOEKOMSTBESTENDIG

Door:  Paul Hennissen (Lector Opleiden in de school) en 
Chris Kroeze (Lerarenopleider/Onderzoeker)

Voor:  PO en VO

De toekomstige behoeften van onze scholen zijn 
onvoorspelbaar en de snelheid van het veranderen in 
het onderwijs neemt toe. Het is daarom voor zittende en 
aankomende leraren van groot belang met die veranderingen 
te kunnen omgaan. Dit betekent dat een leraar -naast bezit 
van een hoeveelheid basiskennis- zelfverantwoordelijkheid 
kan nemen, geëngageerd is en reflectievaardigheden kan 
hanteren.  Dit stelt inhoudelijke en organisatorische eisen aan 
de inrichting van het Opleiden in de School.  De inhoudelijke 
eisen gaan over het leren op basis van realistische problemen, 
vakoverstijgend leren en evalueren van de manier van werken.  
Organisatorische eisen hebben betrekking op mogelijkheid 
voor persoonlijke leerroutes, EVCs en flexibele leerroutes.) 
Hoe bereiden we onze (aankomende) leerkrachten voor en 
wat betekent dit voor begeleiding, beoordeling en de context 
waarin leerkrachten leren? Tijdens deze Collegetour gaan we 
met elkaar op zoek naar de antwoorden op deze vragen. 

KWALITEITSONTWIKKELING, HET HART 
VAN DE DUURZAME OPLEIDINGSSCHOOL

Door:  Miranda Timmermans (Lector Pabo Avans Hogeschool)
Voor:  PO en VO

De erkende opleidingsscholen hebben de toetsing op de 
kwaliteit van hun partnerschap achter de rug. Aan de hand van 
een viertal criteria, afgeleid van het accreditatiekader voor de 
opleidingen, hebben de opleidingsscholen hun eigen kwaliteit 
onder de loep genomen. Tijdens deze collegetour nemen we 
de kwaliteit verder onder de loep. Op de eerste plaats omdat 
het invulling geven aan kwaliteit op basis van deze criteria 
niet altijd makkelijk is. Samen opleiden heeft aspecten in zich 
die zich niet een twee drie laten afleiden uit de vier criteria. 
Op de tweede plaats, omdat kwaliteit van samen opleiden 
afhangt van heel veel factoren en vooral ook van heel veel 
gebruikers. En tot slot: kwaliteit, en zeker niet kwaliteit van de 
opleidingsschool, is geen statisch iets. We zijn met elkaar nog 
steeds in ontwikkeling, en dat is ook nodig. Met input vanuit 
onderzoek, literatuur, eigen ervaringen en aan de hand van 
vragen uit de zaal werken we kwaliteit verder uit. Interessant 
voor startende of aspirant opleidingsscholen, maar nadrukkelijk 
ook voor bestaande opleidingsscholen. ‘Kwaliteit’  zes jaar 
laten wachten tot de volgende toetsing is geen optie!

WERKPLEKCURRICULUM: VERDIEPEN 
VAN SAMEN IN DE SCHOOL OPLEIDEN

Door:  Miranda Timmermans (Lector Pabo Avans Hogeschool), 
Jeroen Onstenk (Lector bij Hogeschool InHolland)

Voor:  PO en VO

Laten we eens stellig beginnen: het is nu echt tijd om samen 
opleiden naar een hoger niveau te brengen. Dat we samen 
kunnen werken aan opleiden, dat we samen studenten goed 
kunnen begeleiden en dat we goede kunnen begeleiders 
kunnen trainen, dat is inmiddels wel bekend. De uitdaging ligt 
nog steeds in het ‘gebruiken’ van, waar samen opleiden ooit om 
begonnen is, de authentieke situatie van de werkplek. In deze 
collegetour betogen we, onderbouwen we én werken we uit 
dat dit kan door te starten met het serieus te gaan bouwen aan 
een werkplekcurriculum. Een werkplekcurriculum bestaat uit alle 
activiteiten en leermogelijkheden die vanuit de opleidingsschool 
gericht worden aangeboden aan de student om zijn leren te 
optimaliseren. We gaan in op begrippen als affordance, agency 
en begeleiding.  Met dat als basis bouwen we verder en kijken 
we nadrukkelijk naar opleiden op de werkplek, het verbinden 
van theorie en praktijk, het verbinden van leren in twee 
verschillende omgevingen en de rol van de diverse opleiders 
en begeleiders. Natuurlijk verbinden we dit alles met het leren 
en opleiden op het instituut. Het is immers samen opleiden.

BOUNDARY CROSSING. HET 
POTENTIEEL EN DE UITDAGING VAN 
(ACADEMISCHE) OPLEIDINGSSCHOLEN

Door:  Sanne Akkerman (Universitair Hoofddocent 
afdeling Educatie, Universiteit Utrecht)

Voor:  PO en VO

In dit college wordt een schets gegeven van het internationale 
onderzoek dat met name sinds 15 jaar wordt gedaan 
naar boundary crossing, dat wil zeggen naar alle situaties 
waarin mensen, individueel of in groepsverband, te maken 
krijgen met verschillende praktijken en perspectieven. 
Deze kunnen betrekking hebben of verschillende 
disciplines, domeinen, professies, culturen of organisaties. 
Vanuit dat licht wordt ingegaan op de uitdaging waar 
opleidingsscholen, en temeer nog de academische 
opleidingsscholen, voor staan: hoe overbrugt men de 
grenzen van opleiding, onderwijs en onderzoek. Aan de 
hand van twee meerjarige studies van een PO en een VO 
scholennetwerk, laten we zien welk leerpotentieel er te 
behalen is, maar ook welke factoren daarbij in de weg 
kunnen staan, en hoe daarop geanticipeerd kan worden.
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