Toen ik schoolopleider werd binnen ons partnerschap werd het mij al snel duidelijk dat er een
grote kracht schuilgaat achter de werkplekbegeleider. Wanneer die werkplekbegeleider een
open blik heeft, ruimte heeft voor en ruimte geeft aan de student, en samen met de student
wil leren, dan heeft de student een mooie leerplek te pakken op de partnerschool.
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Waarborg 1 uit het kwaliteitskader
Samen Opleiden & Inductie xxiv luidt: ‘Het
partnerschap heeft een gezamenlijk en
gedragen beeld van het beroep van leraar en
heeft dat vertaald in een visie op het leren.’
Deze visie op leren is het fundament van het
opleiden van studenten, maar ook van de
1.	Lees het verhaal door.

professionalisering van alle betrokkenen bij
Samen Opleiden.

2.	Het verhaal beschrijft verschillende fases, die
de schoolopleider aanzetten tot nadenken en
actie: welke fasen herken je, welke triggers
zijn er voor de schoolopleider?

•	Bespreek met elkaar welke visie op leren
aan het verhaal ten grondslag ligt.
•	Welke visie op leren heeft jullie
partnerschap? Hoe zie je die visie terug

3.	Op welke manier(en) lost de schoolopleider
het probleem op?

in professionaliseringsactiviteiten voor
bijvoorbeeld werkplekbegeleiders?
•	Deel die visies met elkaar. Bespreek

4.	Wat vind je van de gekozen oplossing(en)?

zo concreet mogelijk hoe de visie
wordt vertaald naar het leren van

5.	Bespreek dat met elkaar.

werkplekbegeleiders.
•	Welke scholingsmogelijkheden voor

6.	Professioneel leren van de werkplekbegeleiders. In het verhaal speelt het leren

werkplekbegeleiders biedt het eigen
partnerschap?

en scholen van werkplekbegeleiders een

•	Wat zijn doelen en inhouden?

belangrijke rol.

•	Hoe komt die scholing tot stand? Is er

•	Wat trekt je aan in de gepresenteerde
scholing voor werkplekbegeleiders?
Waarom?
•	Waar zet je vraagtekens bij en waarom?
•	Welke visie ligt er volgens jou ten
grondslag aan deze manier van werken?
•	Wat zijn de doelen, inhouden en
opbrengsten van de gepresenteerde
manier van werken?
7.	Reflecteer en benoem voor jezelf wat dit
verhaal jou oplevert.

input van de werkplekbegeleiders zelf?
•	Welke beelden en meningen hebben
de werkplekbegeleiders van/over de
scholing?

