Samen
Opleiden
Pabo Stenden en Basisonderwijs

Samen opleiden
De toekomstige leraar wordt beter opgeleid als het basisonderwijs en Pabo
Stenden vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid investeren
in de professionals die studenten begeleiden. Het opleiden van leerkrachten in de driehoek pabo-bao-student is de kern van de samenwerking
tussen het basisonderwijs en de Pabo. Vanuit deze samenwerking worden
kennis en ervaring gedeeld en professionalisering afgestemd.

Opleiding

Partnerschool en
opleidingsschool
Samen Opleiden biedt scholen de kans uit te
groeien tot een partner- of opleidingsschool.
Beide varianten streven naar een kwaliteits-

Student

Basisschool

verbetering van het leren van aanstaande
leraren binnen het beroep; de samenwerking
draagt bij aan de ontwikkeling van profes-

In het project Versterking Samenwerking

sionele leergemeenschappen waarin de ont-

in Opleiden hebben een aantal besturen

wikkeling van studenten, leraren én scholen

rondom de Stenden locaties het voortouw

hand in hand gaan.

genomen in deze ontwikkeling.
Onze ambitie is een uitbreiding van deze

Samen Opleiden biedt scholen twee varianten:

samenwerking met scholen en besturen

- Partnerschool met geprofessionaliseerde

die actief willen deelnemen aan
Samen Opleiden.

mentoren
- Opleidingsschool met geprofessionaliseerde
mentoren en een basisschoolcoach

Voorwaarden om partnerschool te worden zijn:
• Een professionele cultuur waarin
leerkrachten en studenten de ruimte krijgen
om te leren

De partnerschool investeert in het opleiden van
studenten door professionalisering van de leraren die hen in de praktijk begeleiden (mentoren). De scholen bieden studenten veel ruimte

• Leerwerkplek bieden aan studenten
• Een school waar de onderwijs-kwaliteit op orde is
• Professionalisering van de leerkracht
naar/tot mentor

Partnerschool

om te leren in de dagelijkse schoolpraktijk.
Deze scholen werken aan een professionele cultuur waarin (aanstaande) leerkrachten van en
met elkaar leren vanuit de praktijk en theorie.

Opleidingsschool
De opleidingsschool richt zich net als de partnerschool op het opleiden van studenten en
investeert in de professionalisering van leraren
die hen begeleiden. Naast het begeleiden van
studenten op de werkplek speelt onderzoek een
belangrijke rol. Het onderzoek dat studenten
uitvoeren sluit aan bij de schoolontwikkeling.
Het onderzoek wordt begeleid door een
‘basisschoolcoach’. De basisschoolcoach is
een specialist binnen de school op het gebied
van onderzoek en begeleiding van studenten
en mentoren. Deze professional is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleiden op
de basisschool.
Voorwaarden om opleidingsschool te worden zijn:
• Een professionele cultuur waarin leerkrachten en studenten de
ruimte krijgen om te leren
• Leerwerkplek bieden aan studenten van alle leerjaren
• Een school waar de onderwijskwaliteit op orde is.
• Professionalisering van de leerkracht als mentor
• Professionalisering van een leerkracht tot basisschoolcoach
• Formuleren van onderzoeksvragen vanuit de schoolontwikkeling
• Leerwerkplek bieden aan een LIO student en/of Masterstudent

Verbinding
Samen Opleiden verbindt het programma

cultuur waarin toekomstige leraren worden

van Pabo Stenden en het leren op de werk-

opgeleid. Pabo Stenden biedt leerkrachten

plek. Het richt zich in de eerste plaats op

de mogelijkheid om deel te nemen aan

de toekomstige leraar, maar biedt daarnaast

mentoren- en onderzoek cursussen.

professionaliseringskansen voor zittende
leraren en versterking van praktijkgericht

Onderzoek en innovatie

onderzoek binnen de beroepspraktijk. Met

Leerkrachten, docenten en studenten

Samen Opleiden werken leraren in het ba-

participeren actief in onderzoek rondom

sisonderwijs, lerarenopleiders en studenten

actuele ontwikkelingen en verbeterprojec-

intensiever samen.

ten. De resultaten van deze onderzoeken
leiden tot verbetering van de school- en

Samen professionaliseren

opleidingspraktijk. Daarmee doet niet

Pabo, besturen en scholen investeren samen

alleen de eigen organisatie zijn voordeel,

in de professionalisering van Pabo docen-

maar kunnen ook andere scholen gebruik

ten, leerkrachten basisonderwijs. Daarnaast

maken van deze kennis.

investeren beiden in een professionele

Samenwerkingsovereenkomst
Een overeenkomst tussen het bestuur en
Pabo Stenden borgt de kwaliteit van de
samen-werking. Er zijn afspraken met directies en schoolteams over:
• Vaststelling van het aantal opleidingsplaatsen per jaar, verdeeld over studenten in de
propedeuse-, kern- en afstudeerfase.
De invulling van deze plaatsen heeft voorrang op het toewijzen van overige stageplaatsen;
• Afstemmen van de samenwerking tussen de school en de Pabo. Zij zijn samen
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
opleiden van toekomstige leraren in de
partner- of opleidingsschool;
• Planning jaarlijkse deelname aan professionaliseringsbijeenkomsten over het opleiden
van toekomstige leraren. De bijeenkomst
focust op de begeleidingsvaardigheden van
leraren in de klas en op het opleidingsverantwoordelijkheid van het team.

Onze locaties
Groningen
Leeuwarden
Assen
Emmen
Meppel

•Aangesloten basisscholen

Meer weten?
Startgesprekken met besturen
Besturen die actief willen participeren binnen Samen Opleiden zijn van harte welkom voor een
oriënterend gesprek met de teamleider van de locatie. In dit gesprek licht de teamleider de twee
varianten van Samen Opleiden toe en legt uit wat dit voor uw school of bestuur betekent.
Locatieeen
Groningen
Gea Hoekzema
gea.hoekzema@stenden.com
Voor
startgesprek
kunt u contact opnemen
met
Locatie Leeuwarden

Herman Hoedemaker

herman.hoedemaker@stenden.com

Locatie Assen

Eeltje Geugies

eeltje.geugies@stenden.com

Locatie Meppel

Ton Gelmers

ton.gelmers@stenden.com

Locatie Emmen

Louwien Eising

louwien.eising@stenden.com

