
 

 

Netwerk Huisacademies 

“Waardevol voor jezelf én voor je eigen huisacademie” 

 

Ze is een trouwe deelnemer van het Netwerk Huisacademies dat is ondergebracht bij het Platform 

Samen Opleiden & Professionaliseren. Sinds 2018 is Mitzy van Loon steevast aanwezig bij de 

netwerkbijeenkomsten. Als procesbegeleider van het aanbod van de huisacademie van het 

schoolbestuur AWBR, met 18 po-scholen en ruim 500 medewerkers, heeft ze daar veel baat bij. 

“De bijeenkomsten van het netwerk inspireren mij, voeden mij en geven energie. Het is heel mooi 

dat je het wiel niet helemaal zelf hoeft uit te vinden. En het zijn ook nog eens allemaal hele leuke 

mensen!” 

 

Naast procesbegeleider, is Mitzy in de AWBR-academie ook actief als coach, trainer en begeleider 

van netwerken. Ook scholing in het kader van het Samen Opleiden en de begeleiding van startende 

leraren vallen onder de academie. “Ons aanbod is gericht op opleiden, begeleiden en 

professionaliseren.” 

 

Herkenning 

Met enthousiasme bezoekt Mitzy vier keer per jaar de bijeenkomsten van het Netwerk 

Huisacademies dat inmiddels meer dan honderd deelnemers telt uit primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en mbo. “Dat je allemaal met hetzelfde bezig bent, leidt vaak tot herkenning: ‘Oh, dus daar 

lopen jullie ook tegenaan!’ Dat is heel prettig, ook omdat je vervolgens uitwisselt hoe je met 

bepaalde vraagstukken omgaat. Verder is het fijn dat je even uit de waan van de dag wordt 

getrokken. Je kijkt met een bredere blik naar je werk en naar de ontwikkelingen die gaande zijn, je 

wordt geïnspireerd en je deelt kennis met elkaar.”  

 

Professioneel 

De bijeenkomsten van het sterk gegroeide netwerk van huisacademies worden professioneel 

voorbereid en georganiseerd, vindt Mitzy. “Een agendacommissie haalt onderwerpen op en/of zet 

zelf onderwerpen op de agenda. Er is altijd een spreker: iemand uit de groep, een bestuurder of een 

expert op een bepaald gebied. De afgelopen periode waren er bijvoorbeeld een expert op het gebied 

van burgerschapsonderwijs, iemand van OCW over het NPO en een bestuurder die vertelde wat zijn 

visie is op de huisacademie. Na de presentatie praten we in subgroepen verder over een bepaald 

onderwerp of voeren we ‘rondetafelgesprekken’ waarin de ontmoeting meer centraal staat.” 

 

Twee subnetwerken 

Op initiatief van de leden van het netwerk, zijn er sinds kort twee subnetwerken gevormd: de 

beginnende en de ervaren huisacademies. “Die twee groepen zijn met verschillende onderwerpen en 

vraagstukken bezig, omdat ze zich in verschillende fases bevinden”, vertelt Mitzy. “Het is pas kort 
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geleden van start gegaan, maar aanvullend op de grote netwerkbijeenkomsten, komen deze 

subgroepen voortaan ook apart bij elkaar. Dat organiseren we gewoon zelf.” 

 

Concreet 

Naast de persoonlijke opbrengsten voor Mitzy – inspiratie, energie, ideeën, contacten – draagt haar 

deelname aan het netwerk bij aan de kwaliteit van het aanbod van haar ‘eigen academie’, vindt ze.  

“Vaak gaan we met ideeën uit het netwerk zelf aan de slag. Daarnaast nemen we regelmatig heel 

concrete dingen mee, zoals bepaalde werkvormen of sprekers die je ook kunt inzetten in je eigen 

academie. Ook hebben we bijvoorbeeld veel aan het netwerk gehad toen we een nieuwe website 

voor onze huisacademie lieten bouwen. Het mooiste is dat mensen hier kennis en ervaringen met 

elkaar delen. Dat is ontzettend waardevol voor jezelf én voor je eigen huisacademie.” 

 

Meer informatie  

• Klik hier voor het programma 2022 – 2023 van het Netwerk Huisacademies 

• Klik hier om je aan te melden voor het Netwerk Huisacademies 
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