
 
- samenwerkingsverband- Zeeuwse 

Academische 
Opleidingsschool

“Samenwerken 
aan samen leren!”



 
- samenwerkingsverband-

“Wij zijn uit het
 goede hout gesneden!”

 
AOS Boss
primair onderwijs



 
- samenwerkingsverband-

“We zijn trots op de 
successen en de nog niet 
behaalde resultaten uit het verleden 
bieden volop mogelijkheden voor onze toekomst”

 
Academische 
Opleidingsschool 
Quadraam I en II



 
- samenwerkingsverband-

“In cross-over 
teams gezamenlijk leren: 
de basis voor ontwikkeling!”

AOS 
OOST 
NEDERLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quote: In cross-over teams gezamenlijk leren: de basis voor ontwikkeling! 

 

VSLS  AOS - Oost Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quote: In cross-over teams gezamenlijk leren: de basis voor ontwikkeling! 

 

VSLS  AOS - Oost Nederland 



 
- samenwerkingsverband- Academische 

Opleidingsschool 
Midden-Brabant

“Samenwerken:
 ‘t blijft werken”



 
- samenwerkingsverband-

“Samen een levenlang 
leren. Van opleiden via 
inductie naar professionaliseren”

Passie voor 
Leren



 
- samenwerkingsverband-

HODOS

“Kort en krachtig”



 
- samenwerkingsverband-

“Het gaat eindelijk 
weer over mijn vak!”

AONHW 
Academische 
Opleidingsschool 
Noord-Holland West



 
- samenwerkingsverband-

“Samenwerken = 
een werkwoord”

Versterking 
Samenwerking 
in Opleiden 
(VSIO)



 
- samenwerkingsverband-

“1 + 1 wordt 3 
door samen leren, 
samen onderzoeken 
en samen professionaliseren”

SCO Delft e.o./
PCPO Westland/
Octant en Pabo 
Hogeschool 
Inholland

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 + 1 wordt 3                                                                    
 

 
 

 
 PCPO Westland, Octant en  

 

 
 



 
- samenwerkingsverband-

“Samen werken 
aan groen talent”

Groen 
Consortium



 
- samenwerkingsverband-

“Van beter opleiden 
naar SAMEN opleiden”

BOSS BVE



 
- samenwerkingsverband- AOS 

Noordoost- 
Brabant

“AOS 
Noordoost-Brabant: 
een inspirerend netwerk 
voor groei en ontwikkeling”



 
- samenwerkingsverband-

“De ideale leraar is 
de onderzoekende leraar. 
Hij is gericht op verbetering 
en innovatie van de dagelijkse onderwijspraktijk en 
daarmee op de ontwikkeling van leerlingen”

AcOA



 
- samenwerkingsverband-

“Samen in 
ontwikkeling: 
70 basisscholen uit heel 
Nederland en Driestar 
hogeschool versterken de samenwerking”

Samen in 
ontwikkeling



 
- samenwerkingsverband-

Samenwerkingsmodel Partnerschap Twente 

Lerende Leraren 

          
Samenwerkingsmodel Partnerschap Twente           2016       
Edmée Suasso & Maarten Haalboom  

  

 
Opleidingsbekwaam naar Startbekwaam naar...  Basisbekwaam naar Vakbekwaam naar ... 
 
 
 

Opleiden in de School  
Hoger Beroeps Onderwijs 

Partnerschap Twente 

Lerarenopleiders 
school-/instituutsopleiders 

Beroepsregister 
Lerarenopleiders 

(BRLO) 
 

Begeleiden Opleiden 

Lerende aspirant leraar 
Profilering en specialisatie 

Diploma  

(inter-) Nationaal kader HBO & Partnerschap Twente 
 

Vaststellen, waarderen en beoordelen 
Beleidsgroep Twente, Werkgroep OidS, Curriculumcommissie, 

Examencommissie 
 

 

Studieloopbaan 
Begeleiders (SLB) 

Hogeschool 

Personeelsbeleid en functiehuis 
 

Waarderen en beoordelen 
Bestuur en schoolleiding 

 

Coach 
intern/extern 
gecertificeerd 

Lerarenopleiders 
schoolopleiders 
Beroepsregister 
Lerarenopleiders 

(BRLO) 

Begeleiden 

Opleiden in bestuursacademies 
Continuüm van professionalisering & talentontwikkeling 

Partnerschap Twente 

 

Lerende leraar 
Inductie en verder 

Lerarenregister 

Kennisnetwerk  Twente 
Kennisontwikkeling & kennisdeling  

voor en door  
leraren, opleiders en onderzoekers 

lerendeleraren.nl 
  

Kennisnetwerk 
Twente

“Het leren van leraren,
 lerarenopleiders en 
onderzoekers krijgt in een 
netwerk optimaal vorm door 
het delen van kennis in de verbinding theorie en 
praktijk, zodat we blijven leren!”



 
- samenwerkingsverband-

KOM-LEREN
(NIEUWSTE PABO)

“Samen 
leren en innoveren!”



 
- samenwerkingsverband-

“Opleiden 
doen we samen”

HU pabo 
Utrecht-
Amersfoort



 
- samenwerkingsverband-

“Een 
partnerschap als 
motor voor een leven 
lang leren!”

POS



 
- samenwerkingsverband-

Academische 
ASKO Opleidings-
school en 
Opleidingsschool 
STAIJ

“Vaak moet er 
iets gebeuren 
voordat er iets gebeurt”
-Johan Cruijff



 
- samenwerkingsverband- KPZ

LEERPLEIN055/ 
MIJN PLEIN

ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN 
VOOR STARTENDE LERAREN

“Jonge 
professionals: 
Onze toekomst!”

PROFESSIONALISERING VOOR



 
- samenwerkingsverband-

Samen 
Opleiden 2.0

“Samen 
onderzoeken, 
samen leren en 
samen veranderen”



 
- samenwerkingsverband- Van Peel 

tot Maas en 
Dommel tot Aa

“Samen opleiden is 
samen op pad met een 
toolbox vol instrumenten
en verhalen over samenwerken, 
samen opleiden, en samen ontwikkelen”



 
- samenwerkingsverband- ASG- 

Windesheim-
Flevoland

“Maximaal 
alles uit jezelf 
(blijven) halen…….”



 
- samenwerkingsverband-

Partnerschap 
Oost Gelderland

“De moeilijkste opgave 
voor de leraar is de 
leerling het plezier in het 
leren niet te bederven” 
(Betrand Russell)



 
- samenwerkingsverband-

Effectieve 
Leraren

“Betrokken 
en effectief: onderwijs 
terug naar de basis”



 
- samenwerkingsverband-

ROWF

“ROWF = 
Samen opleiden = samen 
leren = samen sterker worden = 
betere lessen = leuk en goed voor de leerling!”



 
- samenwerkingsverband-

VELON-BRLO
 

“Laat zien dat je 
een lerarenopleider 
bent!”



 
- samenwerkingsverband-

OBERON
ONDERZOEK

“Ons kernwoord 
is verbinden”


