
“Door de good practices als een ‘spiegel’ te gebruiken, ontdek je 
nieuwe mogelijkheden voor de aanpak op jouw opleidingsschool.”

 

Interactieve bijeenkomst 
‘Good practices Samen Opleiden’
Donderdag 1 december 2016 - Utrecht



Praktische informatie
•  Datum en tijd: 1 december 2016 van 15.00 – 17.00 uur
•  Voor: iedereen die is betrokken bij samen opleiden
•  Door: ADEF, lectoraat Werkplekleren FLOT en Steunpunt Opleidingsscholen VO
•  Locatie: CitySense – St.Jacobsstraat 12, Utrecht
•  Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deelname
•  Aanmelden: via www.steunpuntopleidingsscholen.nl/bijeenkomst-good-practices 
•  Meer informatie: projectleider Steunpunt Opleidingsscholen  

Nienke Wirtz, steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl 

Programma
14.30 – 15.00 uur Inloop met koffie en thee
15.00 – 15.20 uur Welkom, opening en toelichting programma
15.20 – 16.20 uur  Rondetafelgesprekken over de good 

practices van Samen Opleiden
16.20 – 16.50 uur  Plenaire terugkoppeling opbrengsten good practices
16.50 – 17.00 uur  Feestelijke overhandiging publicatie aan ADEF en VO-raad
17.00 – 18.00 uur Afsluitende netwerkborrel

Steunpunt 
Opleidingsscholen

Welke activiteiten voeren 
opleidingsscholen uit voor hun 
studenten? Hoe verbinden zij op 
betekenisvolle wijze theorie en praktijk?
En op welke wijze werken school en 
opleidingsinstituut daarbij samen?

Antwoorden op deze vragen vind je in de publicatie ‘Samen leraren 
opleiden - Parels uit de praktijk’ die tijdens een interactieve bijeenkomst 
op 1 december 2016 wordt gelanceerd en wordt uitgereikt aan Yvonne 
Visser van ADEF en aan de VO-raad. De publicatie is een initiatief van 
ADEF en het lectoraat Werkplekleren van Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
(FLOT) en is samengesteld door het Steunpunt Opleidingsscholen VO.

‘Samen leraren opleiden - Parels uit de praktijk’ presenteert 17 goede 
voorbeelden van samen opleiden in Nederland. De voorbeelden 
beschrijven inspirerende activiteiten op de leerwerkplek: van 
leerwerkplaatsen voor studenten en docenten, de gezamenlijke 
beoordeling van het werkplekleren tot programma’s om de 
verbinding tussen theorie en praktijkleren verder te versterken. 

Wil je inspiratie opdoen voor jouw opleidingsschool? Kom dan op 
1 december naar de bijeenkomst ‘Good practices Samen Opleiden’ 
en neem kennis van de goede voorbeelden. Tijdens de bijeenkomst 
ga je in gesprek met ontwikkelaars van en betrokkenen bij de good 
practices en leg je verbinding met het samen opleiden in je eigen 
opleidingsschool. Uiteraard ontvang je een exemplaar van de publicatie. 



 


