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Zeven nieuwe partnerschappen gaan komend jaar aan de slag als partnerschap voor Samen 

Opleiden & Professionaliseren. Aspirant Partnerschap Verschil Verbindt stelt zich in dit artikel aan 

u voor.  

 

Hoe is bij jullie de positieve beoordeling van de aanvraag ontvangen? 

“Eigenlijk zijn we geruime tijd bezig in een construct van Samen Opleiden zonder dat we 

gesubsidieerd zijn. Met de 19 besturen die nu verenigd zijn in Verschil Verbindt hebben we namelijk 

al jarenlang intensief contact over hoe wij onze studenten begeleiden in het werkveld. Windesheim 

heeft twee hoofdlocaties: Almere en Zwolle. Almere had al een partnerschap, Zwolle nog niet. Toen 

die beperking afgeschaft werd, zijn we er meteen op ingesprongen door een aanvraag voor een 

tweede partnerschap in te dienen. We hebben daarin vol op de inhoud ingezet, voorbij het 

organisatorische aspect omdat dat immers al lang stond. In september kregen we te horen dat onze 

ideeën in goede aarde vielen, de toekenning van de aspirant-status in november kwam dan ook niet 

als een verrassing. Maar was uiteraard meer dan welkom!”  

 

Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap, qua visie en werkwijze? 

“Het gebied dat we als partnerschap bestrijken is groot: van Friesland, de Noordoostpolder en 

Overijssel tot aan Apeldoorn. Dat brengt met zich mee dat ook de onderlinge verschillen per regio 

groot kunnen zijn, ze hebben allemaal hun eigen specifieke problematiek –bijvoorbeeld op het 

gebied van speciaal onderwijs, dat wij in tegenstelling tot de meeste andere partnerschappen ook 

expliciet in de plannen hebben meegenomen. Maar juist die verschillen kunnen ons heel krachtig 

maken, vandaar ook de naam ‘Verschil Verbindt’. Hoofdthema’s binnen onze visie zijn inclusiviteit en 

kansengelijkheid. Dat zijn overkoepelende begrippen, maar binnen elke regio kan daar ook zelf 

verdere kleuring aan gegeven worden.”  

 

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden? 

“In dit stadium willen we de leergemeenschappen die op regioniveau worden ingericht handen en 

voeten geven. Dat is een grote uitdaging. Waar we uiteindelijk naartoe willen, is dat die in 

gezamenlijkheid – werkveld, opleiding en student – een plek gaan krijgen. De nadruk heeft tot nog 

toe vooral gelegen op stagelopen van studenten en hun begeleiding. Maar op inhoudelijk vlak, 

binnen het curriculum, kunnen we met ons nieuwe partnerschap mooie stappen maken. De theorie 

kunnen we nu veel beter gaan koppelen aan de praktijk.”  
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