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Zeven nieuwe partnerschappen gaan komend jaar aan de slag als partnerschap voor Samen
Opleiden & Professionaliseren. Aspirant Opleidingsschool Delflanden-Westland stelt zich in dit
artikel aan u voor.
Hoe is bij jullie de positieve beoordeling van de aanvraag ontvangen?
“Dat nieuws is uiteraard heel positief ontvangen. Het gevoel was al goed bij het gesprek dat we in
het begin met de dienstdoende commissie hadden, maar het blijft altijd afwachten. Begin 2020 zijn
de zes besturen van de deelnemende vo-scholen en die van de instituten Universiteit Leiden, TU
Delft en Hogeschool Rotterdam voor het eerst bij elkaar gekomen en is het partnerschap geboren.
Na een eerste fysieke vergadering brak de corona-ellende uit, maar we zijn toen wel begonnen met
een nieuwe opleidingsschool. We hebben dat jaar een aanvraag gedaan, maar die werd afgewezen
omdat we niets konden laten zien van de uitwerking van onze plannen in de praktijk: vanwege
corona dus. Die omissie hebben we vanaf september 2021 goed kunnen maken, met de huidige
toekenning als prachtig resultaat.”
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap, qua visie en werkwijze?
“We hebben onze visie gebaseerd op drie kernwaarden: vakbekwaamheid – het ambacht waarin je je
ontwikkelt als didacticus, als pedagoog en als mens; professionele nieuwsgierigheid – vragen blijven
stellen aan jezelf en aan de ander, hoe worden we elke dag een beetje beter?; en bevlogenheid –
vanuit zingeving werken aan kwalificatie, aan socialisatie, aan persoonsvorming van zowel de leerling
als leerkracht. Deze kernwaarden hebben we vormgegeven na verschillende werksessies met alle
partners. Het is echt iets gezamenlijks, ook de instituten zijn nauw betrokken. Het is niet alleen een
kwestie van wat er op de scholen gebeurt, maar ook van wat de instituten aan te bieden hebben.”
Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden?
“We willen vooral het van en met elkaar leren vasthouden en verder uitbreiden. We zijn allemaal
lerende organisaties, met onderlinge verschillen die het totaal juist heel erg sterk maken. Dat is een
solide basis om samen het partnerschap Samen Opleiden verder te ontwikkelen. Van en met elkaar
leren verwachten we niet alleen van de toekomstige docenten, maar ook van elkaar als partners.
Juist dat met elkaar willen leren is een uitgangspunt geweest om een nieuwe opleidingsschool te
starten. Daardoor maken we het proces richting erkende opleidingsschool zélf volledig door.
Daarnaast kunnen en willen we zeker ook van en met bestaande collega-opleidingsscholen leren, om
zo samen verder te groeien!”
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