
Trion werkconferentie 1 juli 2021   

Voor werkplekbegeleiders, opleiders in de school, en netwerkpartners  

Datum:   Donderdag 1 juli 2021 
Tijd:  9.15 - 17.30 uur 
Plaats:  Ochtend: online  
Middag: fysiek op Frits Philips Lyceum-mavo  
                Avignonlaan 1, Eindhoven 

 

 

Samen opleiden en professionaliseren – leergroependidactiek en netwerkleren 
Dit jaar willen we jullie, werkplekbegeleiders en overige partners, van harte uitnodigen voor de Trion 
werkconferentie 2021. Ten eerste willen we alle werkplekbegeleiders deze dag bedanken en in het zonnetje 
zetten, vanwege jullie onafgebroken inzet voor onze stagiaires het afgelopen schooljaar. De stagiaires waren 
ondanks Corona welkom bij jullie en mochten mee leren en werken, in een periode waarin er veel onrust en 
onzekerheid was. Wederzijds leren in de Opleidingsschool kreeg een hele nieuwe lading.  
 
Ten tweede willen we de nieuwe werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders graag speciaal van 
harte welkom heten. Zoals jullie waarschijnlijk weten, is het Trion partnerschap op 8 april 2021 uitgebreid met 
twee nieuwe partners: de drie scholen van het Christiaan Huygens College, te weten het Frits Philips Lyceum-
mavo, het Huygens Lyceum en het Olympia-VMBO. Daarnaast is de Eindhoven School of Education (ESoE) van de 
TUe officieel partner geworden. Met de bestuurlijke fusie binnen SILFO is afgelopen jaar bovendien het 
Strabrecht College aangehaakt. Een mooie uitbreiding van de Trion leeromgeving, die hiermee nog rijker en 
diverser wordt. Op donderdag 1 juli maken we graag kennis met elkaar. De werkconferentie wordt daarom deels 
fysiek verzorgd op één van de nieuwe Trion opleidingsscholen, het Frits Philips Lyceum!  
 
Naast elkaar ontmoeten als opleidingsteam, staat de werkconferentie in het teken van professionalisering van 
onze rol als begeleider en opleider van aanstaande leraren. Dit jaar staat samen leren in een leergroep centraal, 
een belangrijk opleidingsprincipe binnen Trion. Samen leren in leergroepen biedt stagiaires, startende docenten, 
WPB’ers, ervaren docenten en experts een plek om van en met elkaar te leren. Opleiden in de school betekent 
steeds vergaander samen werken en leren, vaak gekoppeld aan belangrijke schoolontwikkelthema’s, zoals 
bijvoorbeeld internationalisering, wereldburgerschap, superdiversiteit en meertaligheid. Ook strekken 
leergroepen zich vaker uit over de grenzen van onze scholen, instituten, disciplines en regio’s in het land, in 
allerlei vormen van leergroepen, leernetwerken, PLG’s, kennislabs, learn & design studio’s enzovoorts.  
 
De Trion samenwerking met het lectoraat talendidactiek van Anne Kerkhoff en lector Meertaligheid & 
Geletterdheid Joana Duarte van NHL Stenden binnen Sprong Meertaligheid is daar een expliciet voorbeeld van. 
Diverse Trion collega’s participeren in het Sprong consortium meertaligheid; een consortium bedoeld om 
onderwijsonderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Joana Duarte zal daarom voor ons op 1 juli een 
online keynote lezing verzorgen. In deze lezing gaat ze in op hoe wereldburgerschapsonderwijs bij kan dragen aan 
het verhogen van de kansengelijkheid van leerlingen met een diverse achtergrond, door de focus te leggen op het 
waarderen van hun talig en cultureel diverse achtergronden. 
 
Na de online keynote volgen er twee intermezzo’s. Het eerste intermezzo is een vervolg op de keynote en biedt 
de kans om met Joana Duarte en leden van de lectoraat-leergroepen meertaligheid in gesprek te gaan. Het 
tweede intermezzo is de besloten jaarevaluatie van het Trion opleidingsteam met het bestuur.  



In de middag start de werkconferentie live op de locatie van het Frits Philips Lyceum. Daar zullen de verschillende 
Trion opleiders workshops verzorgen rondom begeleiden en beoordelen van stagiaires in de school, het Trion 
werkplekcurriculum, verbinden van theorie en praktijk, motivatie, meertaligheid en translanguaging. Zie de 
beschrijving van de workshops hieronder. Je kunt je voorkeur aangeven in de aanmelding via de link. 
 
Na de pauze volgt de uitreiking van de certificaten aan de WPB’ers die dit jaar een WPB-cursus afronden. In de 
laatste keuzeronde staan tot slot de leeropbrengsten van studenten in de Opleidingsschool centraal. Studenten 
uit de module Internationalisation@Home delen hun belangrijkste inzichten na negen weken ondergedompeld te 
zijn geweest in diverse Trion contexten. Vierdejaars studenten van FLOT gaan o.l.v. Inge Brons in gesprek met ons 
over hun leerproces in de PLG onderzoekend vermogen. En enkele studenten Bèta Didactisch ontwerponderzoek 
van de ESoE delen de opbrengsten van het CLIL-project dat ze bij maths uitvoerden dit jaar. 
 
Hieronder vind je een beschrijving van de programmaonderdelen. In het aanmeldformulier kun je aangeven voor 
welke onderdelen je je wilt aanmelden. Inschrijven tot uiterlijk 18 juni via deze link:   
 
Programma: 
9.15-9.30 uur  Welkom en opening – Saskia Heunks, programmaleider Trion - live stream 
 
9.30-10.30 uur  Keynote - Joana Duarte - live stream (link volgt na inschrijving) 
   De lezing wordt opgenomen en zal na afloop o.a. beschikbaar komen via de Trion 
website. 
 

Waar wereldburgerschap en kansengelijkheid elkaar ontmoeten 
Inzichten uit de literatuur en praktische tips om diversiteit in het 
onderwijs te waarderen 

 
In deze lezing wordt er op ingegaan hoe wereldburgerschapsonderwijs bij kan dragen 
aan het verhogen van de kansengelijkheid van leerlingen met een diverse achtergrond, 
door de focus te leggen op het waarderen van hun talig en cultureel diverse 
achtergronden.  
 
Elke leerkracht krijgt in de praktijk te maken met diversiteit en meertaligheid. Van 
vreemde talen tot migrantentalen, van regionale, minderheidstalen en streektalen tot 
straattaal: talige diversiteit is in iedere klas aanwezig. En daarmee ook diversiteit in 
cultuur, religie, opleiding, geletterdheid, etc. Wereldburgerschapsonderwijs biedt in de 
praktijk een uitgelezen kans om deze, reeds aanwezige talige en culturele rijkdom in de 
klas, veel explicieter te benutten in de onderwijspraktijk en tegelijkertijd de 
kansengelijkheid van kinderen en jongeren te verhogen. Toch gebeurt dat nog niet vaak; 
het vak is over het algemeen met name gericht op de overdracht van kennis over externe 
instanties en onderwerpen; het vak wordt in de praktijk minder ingezet om juist de 
aanwezige diversiteit in een klas, op een school of in een regio als uitgangspunt te nemen 
om wereldburgerschapsonderwerpen te verkennen, en om persoonsvorming en kritische 
reflectie bij leerlingen te stimuleren.  
 
In deze lezing zullen we verkennen hoe kritische modellen van 
wereldburgerschapsonderwijs een andere omgang met diversiteit mogelijk maken. 
Wereldburgerschapsonderwijs kan daarmee een bijdrage leveren aan het waarderen en 
het benutten van diversiteit op scholen. Vervolgens zullen we de laatste inzichten uit het 
onderzoek over wereldburgerschap en meertalig onderwijs de revue laten passeren, en 

https://forms.gle/1PF6GFeTU1ebkhsj8


een en ander gezamenlijk analyseren. Aansluitend bestuderen we de voorstellen voor het 
nieuwe nationale curriculum, in het perspectief van waar diversiteit en 
wereldburgerschap elkaar ontmoeten, en overlap met elkaar hebben. De lezing zal 
worden besloten met voorstellen voor lesactiviteiten over wereldburgerschap, waarbij de 
diversiteit in de klas benut wordt, en waarmee er tegelijkertijd een bijdrage geleverd kan 
worden aan persoonsvorming en identiteitsontwikkeling van leerlingen met een diverse 
achtergrond. 
 
Joana Duarte is bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en Tweetalig Onderwijs aan de 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de Universiteit van 
Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door Nuffic. Daarnaast is zij ook lector 
Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en 
universitair hoofddocent bij de vakgroep Friese taal- en letterkunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op taalonderwijs in meertalige 
omgevingen in het primair en voortgezet onderwijs. Lectoraat-leergroepen Meertaligheid 
werken samen met haar binnen het landelijke Sprong consortium Meertaligheid. 

 
 
 
 

* Kijk ook eens op SPRONG Educatief - Platform Samen Onderzoeken 

 
 
 
10.30-11.00 uur  Pauze 
 
11.00-13.00 uur  Intermezzo’s 
 

1. In gesprek met Joana Duarte - FLOT MS teams 
Dit intermezzo wordt georganiseerd door de Fontys kenniskring talendidactiek en 
biedt ruimte om vragen te stellen n.a.v. de keynote. Daarnaast zal een divers 
gesprekspanel in gesprek gaan met Joana Duarte, om vanuit verschillende 
invalshoeken en perspectieven het gedachtengoed verder uit te diepen. Na 
afloop bepaal je zelf je take home message. Na inschrijving voor dit onderdeel, 
ontvang je een aparte uitnodiging voor een Teams sessie via FLOT. 

 
2. Trion jaarevaluatie met bestuur - fysiek  

Dit is een besloten intermezzo voor de Trion school- en instituutsopleiders en het 
Trion bestuur. Dit programmaonderdeel vindt plaats op het Frits Philips. 

 
13.00-14.00 uur  Lunch 
 
14.00-14.15 uur  Opening middagdeel werkconferentie  – Saskia Heunks, programmaleider Trion   
   Live op het Frits Philips. Inschrijving via aanmeldformulier. Er wordt rekening gehouden  
   met de maximale groepsgrootte die t.z.t. aangehouden kan worden.   
 

  

https://www.platformsamenonderzoeken.nl/samenwerkingsrelatie/sprong-educatief/


14.15-15.15 uur Verbinding van theorie en praktijk in de begeleiding; keuze uit zes workshops: 
 

A. Werken met leeruitkomsten en het voeren van beoordelingsgesprekken   
Hanneke Gerits, instituutsopleider en Ewout Koster, schoolopleider op de H-laan. 
 
Hoe begeleid ik een student die werkt met leeruitkomsten binnen het werkplekleren?  
Hoe stimuleer ik de feedbackgeletterdheid van mijn student? Welke rol speelt 
formatieve evaluatie hierin? En hoe voer ik uiteindelijk een summatief 
beoordelingsgesprek? In deze praktische workshop oefen je met een IO en SO en krijg 
je gereedschap aangereikt.  
 

B. Trion werkplekcurriculum uitgelicht (voor startende Trion werkplekbegeleiders) 
Samen leren in een leergroep in het tweede jaar; de kunst afkijken  
Denise Vlooswijk en Maxime de Vries, schoolopleiders Stedelijk College, samen met 
tweedejaars student Robin Draaijer. 
 
Hoe maak ik als WPB mijn “practical wisdom” toegankelijk voor mijn stagiaire? Hoe 
geef ik invulling aan mijn functie als rolmodel op het gebied van (vak-)didactiek en 
pedagogiek? In deze workshop nemen twee ervaren schoolopleiders je mee in de 
didactiek van de leergroep rondom de Kunst afkijken, die in het tweede jaar van de 
stage centraal staat. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen van een 
tweedejaars student, wordt in kaart gebracht welke vaardigheden je als WPB 
hiervoor nodig hebt. 
 

C. Just-in-time & just enough: verbinden van theorie en praktijk in de opleidingsschool. 
Wat weten we dat werkt?   
Jan Raemaekers, instituutsopleider JvB en OBB en Ceciel Verlijsdonk, schoolopleider 
JvB  
 
De kracht van samen opleiden op de werkplek bestaat onder andere uit het weten te 
verbinden van praktijkervaringen van de student aan practical wisdom van de WPB 
en aan theoretische kennis op maat en just-in-time. Waar ga je als WPB, SO en IO dan 
precies van uit? Wat is nou bruikbare theoretische kennis waarvan we weten dat die 
werkt? Samen met een instituutsopleider en schoolopleider ga je aan de slag met 
praktisch hanteerbare bronnen zoals de bouwstenen van wijze lessen, alvast te 
vinden via www.ou.nl/web/wijze-lessen. Vergelijkbaar is ook het materiaal van 
www.doorloopjes.nl.  

 
D. We need more "IIIIEE!" Inspiration, initiative, imagination, ingenuity, enthusiasm & 

excitement. I.e. Let's up our motivation.  
Sjef Hendrikx, schoolopleider Aniek Adriaans en Dirk Visscher, beide WPB en coach 
ISE, en Sarah Pobjoy, coach ISE 
 
The workshop will be in English. How does motivation work when we learn? How can 
the self determination theory help us to stay motivated? In this 'practise what you 
preach" workshop you will investigate how you and the people you work with can 
stay motivated and how motivation works. 

 
E. Meertaligheid in de klas. Tools voor WPB en aanstaande leraar. 

http://www.ou.nl/web/wijze-lessen
http://www.doorloopjes.nl/


Mara Rooijmans en Ruben Verlaek, lectoraat-leergroepleden Meertaligheid 
 
In deze workshop delen twee collega’s hun laatste inzichten en bevindingen rondom 
meertaligheid in de klas. In toenemende mate heeft elke (aankomende) leraar in de 
Brainport regio Eindhoven te maken met een meertalige doelgroep in het klaslokaal. 
Deze twee lectoraat-leergroepleden werken in onderzoekssprintjes aan vraagstukken 
in de eigen school hierover. Hoe maak je optimaal gebruik van het talige potentieel 
bij leerlingen? Verlaat deze workshop met praktische ideeën en tools. 

 
F. Translanguaging: wat is het en wat kan ik ermee?  

Froukje van Veggel, lerarenopleider Engels FLOT en lectoraatlid Meertaligheid 
 
Meertaligheid in het klaslokaal biedt een verscheidenheid aan kansen en uitdagingen. 
Een van de manieren om deze kansen en uitdagingen aan te gaan is het gebruik van 
Translanguaging in onze lessen. Anders dan de term doet vermoeden, gaat 
Translanguaging niet over taal, maar over de manier waarop taal wordt ingezet om te 
communiceren. Deze workshop gaat in op wat Translanguaging is, en hoe wij het 
kunnen inzetten om het potentieel van onze meertalige leerlingen beter te benutten 
en te komen tot meer inclusiviteit en een hogere leeropbrengst voor alle leerlingen. 
Door middel van voorbeelden uit de praktijk zien we welke mogelijkheden 
Translanguaging biedt. Ook bekijken we samen wat we al doen aan Translanguaging 
in onze lessen, en wat we zouden kunnen doen om Translanguaging op nog meer 
manieren in te zetten. Aan het einde van de workshop heb je inzicht in wat 
Translanguaging is, wat je ermee kunt in je onderwijspraktijk en een overzicht van 
praktische tips en concrete voorbeelden om zelf op je school mee aan de slag te 
gaan.    

 
15.15-15.30 uur  Pauze 
 
15.30-15.45 uur  Uitreiking WPB-certificaten  
 
15.45-16.45 uur  Leeropbrengsten van studenten – keuze ter plekke uit vijf sessies 

 
A. Internationalisation@home 

Wat zijn de leeropbrengsten van de studenten die in deze verdiepingsmodule 9 
weken op de ISE, het TTO en de EOA op zoek zijn geweest naar de overeenkomsten 
en verschillen in internationalisering, taalonderwijs, wereldburgerschap en 
identiteitsontwikkeling in ons onderwijs? Zij delen hun opgedane kennis in een aantal 
workshops naar keuze. Deze zullen op de dag zelf bekend worden gemaakt.   
 

B. In gesprek met studenten over het begeleiden van afstudeeronderzoeken   
Inge Brons, Trion instituutscoördinator en -opleider, en facilitator PLG onderzoekend 
vermogen en enkele 4e jaars Trion studenten 
 
Vierdejaars studenten van FLOT, die dit jaar hun vakdidactisch ontwerponderzoek 
(VDO) en onderwijs pedagogisch handelen onderzoek (OPH) in de school hebben 
uitgevoerd, delen hun verhaal en leeropbrengsten. Hierbij gaan ze met elkaar en de 
groep in dialoog welke begeleiding daarin ondersteunend is en wat zij daarin van hun 
WPB / SO / IO nodig hebben. WPB’ers die zich willen professionaliseren in het 



begeleiden van een afstudeerder en komend jaar een rol willen hebben in het 
ondersteunen van het onderzoekend vermogen van de student kunnen, o.l.v. de 
procesbegeleider van dit traject, in gesprek met studenten en opleiders in de school 
over kansen en valkuilen. Hoe ondersteun ik als WPB het afstudeeronderzoek van 
een student en welke kwaliteiten vraagt dit van mij? 

 
C. Authentic CLIL design challenge in maths and bèta-didactical design research from 

ESoE students 
Jolijn Cottaar, Iris Portegijs and a maths teacher from Stedelijk College Eindhoven 
 
A group of students from ESoE, their professor in maths education and three maths 
teachers from Stedelijk College Eindhoven, worked on an authentic design challenge 
for maths in thavo. Crucial element for CLIL mathematics classrooms is good teaching 
material that integrates language and content at an appropriate intellectual level. 
Such teaching material should facilitate integrated learning activities in line with 
both, mathematics learning goals and language learning goals. Especially for thavo 
this material is difficult to find and very time consuming to develop. Jolijn and Iris will 
share their story on this learning process with us. 
 

16.45 uur          Feestelijke borrel na afloop om te proosten op ons hernieuwde partnerschap!  
 
 
Je kunt je tot 18 juni 2021 via deze link aanmelden voor de werkconferentie en je sessie voorkeuren doorgeven. 
Mocht de link niet werken dan kan je altijd via dit adres naar het inschrijfformulier: https://bit.ly/34jFeCZ  
 
 
Namens het gehele Trion opleidingsteam, 
 
Saskia Heunks 

 
Samen leren en ontwikkelen 

 https://trionopleidingsschool.nl  

  https://linkedin.com/school/trionopleidingsschool   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/1PF6GFeTU1ebkhsj8
https://bit.ly/34jFeCZ
https://trionopleidingsschool.nl/
https://linkedin.com/school/trionopleidingsschool

