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Verbinden
Samenbrengen
Netwerken
Communiceren
Sociaal
Teamspeler
Relaties aangaan
Mensen bij elkaar houden
Feedback geven en ontvangen
Groepsdynamica
Co-creëren
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Autonoom en relaties bouwen: staan
Standplaats: plek waar je terugkeert en
voor je principes en verbonden met de
anderen naar toe komen, i.p.v. waar je altijd
mensen om je heen. Stel je grenzen,
bent. De stad volledig ontdekken en
hoever wil en kan je gaan.
gebruiken om te leren. Samen leven en samen Organiseren: vorm volgt de inhoud, lead ligt
leren: wat is er mogelijk in je omgeving?
bij het onderwijs. Hoe kan het onderwijs
Ontwikkelen i.p.v. onderwijzen.
optimaal functioneren? Samenwerken in
heel Zeeland, verbonden met andere
vormen van onderwijs en andere gebieden
als bijvoorbeeld de zorg.
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Spin in het web: leraar doet ertoe.
Samen leren, leren van elkaar, binnen
en buiten de school.
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Evenwicht bewaren tussen het individu
en de klas: de edu-prof doet ertoe. Ook
evenwicht tussen specialisatie en
persoonlijk contact als leerkracht.

text
con

e

Ik

*

niseren
a
g

eilanden

nd

Samenwerken, verbinden en co-creëren

Interesse, nieuwsgierigheid, motivatie:
het kind zien en helpen ontwikkelen.
Stimuleren, elkaar aansteken.
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Maatschappelijk begeleiden:
samenwerking van vakkundige
professionals, denken vanuit een
team en werken vanuit aan locaties
waar alles samen komt.

Education is
not the
learning of
facts, but the
training of the
mind to think.
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Liefde voor kinderen
De mens zien
Behoeftes kennen
Observeren
Luisteren
en kunnen vertalen
Kunnen loslaten
Zonder oordeel
Vriendelijk
Aandachtig
Aanpassen

Menselijke skills: de menselijke
Leven lang leren: hoe voor te bereiden op een
factor is onmisbaar, het
dynamische wereld? Balans tussen veilige
fundament van de leerkracht.
wereld met structuur en dynamische wereld
Techniek is dienstbaar.
waar structuur losgelaten wordt. Wat is de rol
van onderwijs in een leven lang leren?

Grenzeloos onderwijs: leerkrachten als
regievoerders met zicht op de maatschappij,
wetend van alle werelden en wat heeft een
kind nodig? Niemand heeft gelijk, gebruik alle
kennis. Grenzen langzaam laten verdwijnen.

Maatschappelijke
ontwikkelingen en
burgerschap
vertalen naar
eigen omgeving.

Filosofisch
Multidisciplinair
Open staan voor
Ethisch verantwoord
Contextueel denken
Blijven ontwikkelen
Elkaar opzoeken en uitwisselen
Kunst en cultuur
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Inspireren
Levenscoach
Verbinden
Zorgen
Kinderen voorbereiden
Levenservaring
Echt
Zelfkennis
Zelfvertrouwen
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Hoe komen we samen
verder? Wie heb ik nodig?
Hoe kan ik die bereiken?
Wat zijn de
mogelijkheden?

personas

Other
focus,
better
results.

Factoren
afwegen en
bewuste,
onderbouwde
keuzes maken.

Traditie en
vernieuwing
combineren.

Een goede
regisseur laat zijn
sterren stralen.

Regie voeren
Autonomie
Plannen
Doelen formuleren
Overzicht houden
Inspiratie voor
Strategisch denken
elke locatie.
Digitale vaardigheden
Up-to-date zijn
Zicht hebben op de toekomst
Risico durven nemen
Ondernemend
Schakelen
Delegeren
Buiten de lijntjes durven
Succes vieren
kleuren en dat kunnen
verantwoorden.

Samen zijn we sterk.

Niet alleen in het werkgebied van Opleidingsschool Zuidwest
ontwikkelt het beroepsbeeld zich verder. Landelijk zagen in
februari 2020 drie publicaties over het beroepsbeeld het licht
met als titels: Een veelzijdig beroepsbeeld, Verbreding en
verdieping en Een leeromgeving voor leraren. Alle drie zijn
digitaal beschikbaar en te verkrijgen bij Opleidingsschool
Zuidwest.

Een
complete
wereld voor
het kind met
optimale
kansen.
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Op zoek
naar de
lampjes
in de
kinderen.

Een open blik, zonder
oordelen, met waarden en
normen.
Nieuwe ontwikkelingen uit
de maatschappij naar de
school halen en kunnen we
dit passend maken?
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Ontwikkelen als
mens is de basis.

Denk niet wit
denk niet
zwart.

Analyseren
Reflecteren
Differentiëren
Observeren
Nieuwe grond ontginnen
Kritisch denken
Vragen stellen
Helicopterview
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Creatief
aansluiten bij de
maatschappij,
ook als het niet
automatisch
gaat.

Met een lach op het
gezicht kinderen wat
meegeven, hen een
stap verder helpen in
de maatschappij.

Kennis en kunde hebben
en kunnen overdragen
Instructies geven
Wijsheid
Historisch perspectief
Geestelijke stromingen
Vertrouwen

Eigen normen
en waarden,
bewust en
kritisch naar
eigen handelen,
een open blik
hebben en
vragen.

Hoofd, hart
en handen.
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Opleidingsschool Zuidwest biedt op al haar opleidingslocaties
in het veld en op de opleidingsinstituten studenten een
traject waarbij zij de ruimte krijgen om keuzes te maken en te
ontdekken welke skills ze kunnen ontwikkelen. Zo kunnen zij
groeien naar een invulling van het beroepsbeeld zoals dat bij
hen past.

Wereldburger
Open staan voor
en omgaan met verschillen
Kennis sociale kaart
Netwerk in de buurt
Mensen de klas in trekken
De buurt in gaan
Actualiteit volgen
Weet wat maatschappij vraagt
Aansluiten op de maatschappij
Respect
Bezieling
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De leerkracht van de toekomst zal meer in interactie met de
omgeving werken; minder ‘lokaal-gebonden’, meer
‘samenlevings-verbonden’. Daarbij werken leerkrachten
samen met professionals met andere beroepsachtergronden
–voornamelijk in het pedagogische domein. Kindcentra
vervangen meer en meer de traditionele school. Burgerschap
en sociale integratie vormen belangrijke thema’s binnen een
educatief-pedagogische opdracht. Opleiding en praktijk
zullen een hybride eenheid gaan vormen.

Geef je respect aan de
kinderen, geven zij later
respect in de maatschappij.

Een goede onderwijs
basis met goede
onderzoekskills.
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Deze vraagstelling maakt in Opleidingsschool Zuidwest
menselijke skills van professionals leidend. Ongeacht de plaats
die ICT en techniek ook innemen in opleiding en praktijk. De
onderwijsprofessional van de toekomst vertrekt vanuit een
pedagogische opdracht. Hij/zij is leerexpert en doorgrond de
complexiteit van kennis, doet dat vanuit een onderzoekende
houding en kijkt met een open blik naar de wereld in het
algemeen en naar de eigen omgeving in het bijzonder. Als
bruggenbouwer is de onderwijsprofessional mede-opvoeder,
doorgrond de complexiteit van het kind en denkt en werkt
vanuit het perspectief om kinderen te verbinden met de
samenleving. De onderwijsprofessional is zo spin in het web,
ervaart de complexiteit van het leiding nemen, deel zijn van
een team en flexibel en verbindend werken. Dat vraagt om
reflectieve vaardigheden, dat vraagt om kunnen
samenwerken en co-creëren.

Iedereen
is van de
wereld en
de wereld
is van
iedereen.

Historisch besef
plus kennis
actualiteit.
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Wat heeft een kind nodig om
volwaardig deel te kunnen nemen
aan de samenleving?

De samenleving
integreren in het
onderwijs.

Elkaar zien.

Deze eerste impressie van het Beroepsbeeld van
de onderwijsprofessional van de toekomst
hebben we gezamenlijk ontwikkeld op 11
september 2019.
Dit beeld en deze tekst vormen uitgangspunt voor
ons verdere werk. Opleiden doen we samen;
het ontwikkelen van het curriculum ook!

Grote ogen: kijken naar het
kind: signalen oppakken, hoe
kunnen we hierop in spelen?

Onderwijs ontwerpen voor
en met de doelgroep, met
concrete doelen.

Grote oren: niet luisteren om
te antwoorden, maar om te
handelen en te begrijpen.

Ik weet ook niet alles.

kritisch
onderscheid
maken in nieuwe
ontwikkelingen
die al dan niet
bijdragen aan
het leerproces
van kinderen.

Theorie en praktijk combineren.

Opleidingsschool
Onze visie op
onderwijs & opleiden:
werk in doorgaande
uitvoering

Hoe kan
ik het de
volgende
keer
anders
doen?

Oplossingen zoeken
Flexibel
Humor
Hulp vragen
Fouten durven maken en toegeven
Het niet weten
Kunstenaar
Er zin in hebben
Los van hokjes denken
Divers
Lef

Co-creatie

Legenda
Visie toekomst onderwijs
Beroepsbeeld
Wat betekent dit voor opleiden?

Een vlieger gaat op
tegen de wind in.
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