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Inspiratiesessie
“De lerende organisatie op schoolniveau”

Donderdag 31 maart 2022

Gewenste opbrengst:
• Inspiratie opdoen adhv verschillende praktijkvoorbeelden waarmee 

antwoord gegeven kan worden op twee kernvragen:

Kernvragen:
• Hoe kan samenwerkend leren gestalte krijgen? (relatie tussen aanstaande 

leraren, starters en ervaren docenten en anderen in de organisatie?)
• Hoe kan de opleidingsschool bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs?



Deskundigheid en professionalisering in 
school

Klikken om tekst toe te 
voegen Lerende 

infrastructuur



Programma

• Korte introductie

• Inspiratieronde (met ‘4’ voorbeelden aansluitend op waarborg 2)

• Evaluatie van de voorbeelden (met een activerende werkvorm)



Waarborg 2: Leeromgeving

• “..de school organiseert dat de 
verschillende actoren kennis 
delen over de begeleiding van 
startende leraren..”

• Wie kan een voorbeeld hiervan 
delen? Hoe doen jullie dit?





Model collectief en individueel leren van leraren (Shulman en Shulman, 2004). 

Verkregen uit Van den Berg en Suasso (2017).



Voorbeelden/visualisaties per deelonderwerp

1. Visie> gedeelde visie 

2. Begrip> kennisbasis

3. Praktijk > Leergemeenschap

4. Motivatie > gezamenlijke 
betrokkenheid & ondersteuning
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Voorbeeld 1: Gezamenlijke visie

• Toewerken naar een gezamenlijke visie op opleiden dmv inspiratiesessies 
waarin verschillende actoren uitwisselen (in dit geval adhv het curriculair 
spinnenweb, vanuit de onderwijsvisie, vb formatief handelen)
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Curriculair spinnenweb (SLO)

• Vul het curriculaire spinnenweb in

• Licht een deelonderwerp waar je trots
op bent toe en deel je good practice

• Licht een deelonderwerp dat nog in 
ontwikkeling is toe en help elkaar om op 
ideeën te komen
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Voorbeeld 2: Kennisbasis

• Gezamenlijk (door)ontwikkelen van een gedeelde didactisch-
pedagogische toolbox (vb klassenmanagement)



Toolbox (klassenmanagement)



Zone van Naaste Ontwikkeling
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Voorbeeld 3: Leergemeenschap

• Uitproberen opleidings-didactische tools (vb Doelsysteem- didactiek)









Waarborg 3: Organisatie

• “.. kennis delen over de 
begeleiding van startende 
leraren/aanstaande leraren..”

Zichtbaar kennis delen én 
bestendigen



Voorbeeld 4: Gezamenlijke betrokkenheid & ondersteuning

• Borging/ afstemming tussen (aanstaande) leraren/starters en 
begeleiders met afsluitende mail aan het eind van een ‘intervisie’ 
bijeenkomst

Wat Neem je mee? 

Schrijf een korte mail naar je begeleider met mij in de CC 
waarin je:

• Aangeeft wat de leeropbrengst is van deze bijeenkomst 
en

• Welke acties je hierop volgen voor in de volgende les



Voorbeeld 4: Gezamenlijke betrokkenheid & ondersteuning 

• Onderwerp: ‘5’ voorwaarden activerende didactiek

• Instrument: Kwadrant activerende didactiek



Docent passief Docent actief

Le
er

lin
g

p
as

si
ef

Le
e

rl
in

g
ac

ti
ef



Docent passief Docent actief

Le
er

lin
g

p
as

si
ef

Le
e

rl
in

g
ac

ti
ef



Voorbeeld 4: Gezamenlijke betrokkenheid & ondersteuning 
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Voorbeeld 4: Gezamenlijke betrokkenheid & ondersteuning 







Doorgaande professionalisering

Student Starter Expert

Voorbeeld: terugkom-bijeenkomsten



Ontwikkelpaden (Marco Snoek, 2014)



Reflectieve vragen in duo’s:

• Welk voorbeeld sprak je het meest aan en waarom? 

• Hoe sluit dit voorbeeld aan op jouw eigen onderwijspraktijk (vanuit 
jouw rol)?

• Waar zou je nog meer over willen weten?



Voorbeeld van een borgingsactiviteit



Elmar van Ee, eree@zaam.nl

mailto:eree@zaam.nl


Rest slides (voor de liefhebbers) 



Visie, Missie 
School

Kernkwaliteiten & 
Ontwikkelwensen 

Leraren

Professionaliserings-
Plan, programma

Voorbeelden:
1. Inspiratiesessies: vb op 1e schooldag, 
2. Kennisbasis: Doelgericht opbouwen 

kennisbasis vb adhv gedeelde toolbox
3. Borgingsactiviteiten: vb mail naar 

leidinggevende/ vb gesprekskaarten (ipv
overleg)



Schoolopleider (SOL)
• Bijeenkomsten: 

• BSD & WPB
• Startende docenten
• Nieuwe docenten
• Stagiaires

Werkplekbegeleiders (WPB)
• Begeleiden en opleiden van stagiaires

• Voor-/nabespreking lessen met 
rubrieken opleiding

Begeleiders Startende Docenten (BSD)
• Begeleiding startende docenten

• Nabespreking les met ICALT
• Ondersteuning POP/PAP

Vakcoach (LC/LD docent uit sectie)
- begeleiden van nieuwe docenten

Structuur Opleidingsteam


