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Acteren in een complexe context –
waar sta je en hoe handel je?
Voor programmaleiders partnerschappen Samen Opleiden1

De organisatie van jullie partnerschap Samen Opleiden staat.
De samenwerking is intensief. Je bent verantwoordelijk voor de
aansturing en (door)ontwikkeling van het partnerschap. Je wordt
geacht op verschillende niveaus in deze complexe context te acteren.
In dit ontwikkeltraject ga je aan de slag met het verkennen en
verdiepen van de vraagstukken die jij in jouw functie tegenkomt.
De afgelopen jaren ontving het Platform regelmatig
vragen van mensen met een coördinerende functie.
Vragen bijvoorbeeld over beleid, wet- en regelgeving,
over inhoudelijke zaken en steeds vaker vragen
over projectmanagement en veranderingskundige
processen. Sinds 2018 faciliteert het Platform
intervisiebijeenkomsten voor programmaleiders en
ook daar komen vragen in deze richting vaak naar
voren. Daarom is een ontwikkeltraject specifiek voor
mensen met een coördinerende spilfunctie in de
partnerschappen Samen Opleiden opgezet. Ook in 2023
wordt dit traject aangeboden
Onder begeleiding van Jantsje van der Wal, Mario Kieft
en Edmée Suasso ga je in een basissessie aan de slag om
jouw situatie en krachtenveld in kaart te brengen. Op
basis daarvan bepaal je het thema voor het vervolg van
het ontwikkeltraject. Door vanuit jouw eigen vraagstuk
aan de slag te gaan onder leiding van een expert op
de thema’s, samen met programmaleiders van andere
partnerschappen, versterk je je positie en rol.
Is dit een mooie verdieping voor jou?
Meld je dan nu aan!

Type traject
Eén ontwikkeltraject voor programmaleiders Samen
Opleiden van partnerschappen uit het po, vo en mbo
begeleid door Jantsje van der Wal, Mario Kieft en
Edmée Suasso. Het ontwikkeltraject is gericht op de
primaire taak en (toekomstige) bredere scope van
partnerschappen Samen Opleiden in de regio. Het traject
biedt plaats aan maximaal 20 deelnemers.

Opzet
Tijdens de eerste sessie staat jouw ontwikkelvraag
vanuit je partnerschap centraal. Het wettelijk kader
en regelgeving wordt toegelicht waarbij de eerdere
ervaringen en dilemma’s die zich hierbij voor (kunnen)
doen uitgebreid aan de orde komen. Je maakt een
krachtenveldanalyse van je partnerschap waarop je
je handelen en ontwikkelstrategie kunt baseren. Dit
doe je onder leiding van de drie experts, ieder met
een andere achtergrond en inhoudelijke expertise.
In de vervolgbijeenkomsten gaan we uitgebreid in op
projectmanagement en veranderingsprocessen in een
netwerkorganisaties als de partnerschappen Samen
Opleiden en Professionaliseren.

Frequentie
Doel
Versterken en verdiepen van de kennis en vaardigheden
van programmaleiders binnen partnerschappen Samen
Opleiden.
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Het ontwikkeltraject bestaat uit drie bijeenkomsten De
basissessie bestaat uit een bijeenkomst van een dag, de
tweede bijeenkomst een middag en de derde bijeenkomst
weer een dag. We streven naar fysieke bijeenkomsten in
het centrum van het land. Waar verbindt u zich aan?

Waar programmaleiders staat, hebben we het over coördinatoren, projectleiders en programmaleiders van opleidingsscholen/
partnerschappen Samen Opleiden en over programmamanagers Samen Opleiden vanuit instituten.

Waar verbind je je aan?
Je neemt deel aan alle bijeenkomsten van het
ontwikkeltraject en zorgt voor een gedegen
voorbereiding van de bijeenkomsten. Per bijeenkomst
werk je zowel individueel als samen met afgevaardigden
van andere partnerschappen aan jouw vraagstukken en
aan die van anderen.

Jantsje van der Wal is adviseur Samen Opleiden.
Ze heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van
opleidingsscholen. Hierbij richt ze zich vooral
op het werken met stuurgroepen, het coachen
van programmaleiders en het opleiden van
schoolopleiders. Voor het Platform Samen Opleiden
& Professionaliseren begeleidt ze de intervisie voor
programmaleiders van partnerschappen Samen
Opleiden. Ook heeft ze veel ervaring met het opleiden
van managers in het onderwijs. ‘Samenwerken’ en
‘het vergroten van een ieders handelingsrepertoire’
zijn leidende benaderingen in haar werkwijze. Ze
was lid van de beoordelingscommissie aspirant
opleidingsscholen, momenteel maakt ze deel uit van
de landelijke peerreview commissie van DUS-I.

Werkwijze ontwikkeltraject
•
•
•
•

Ontwikkelen als programmaleider binnen de
context van Samen Opleiden en Professionaliseren
Kennis en vaardigheden opdoen m.b.t. het acteren
in de complexe context van een partnerschap
Benutten van elkaars expertise/kwaliteiten als
school, opleidingsinstituut en persoon
Collegiale consultatie

Resultaten
Elke deelnemer heeft aan het einde kennis, ervaring
en vaardigheden opgedaan omtrent het eigen
vraagstuk, gerelateerd aan het werken binnen de
context van Samen Opleiden en Professionaliseren.
Door vanuit jouw eigen vraagstuk aan de slag te gaan
onder leiding van een expert op de thema’s, samen
met programmaleiders van andere partnerschappen
versterk je je positie en rol.

Data bijeenkomsten
• Vrijdag 20 januari van 09.30 – 16.00
• Vrijdag 17 februari van 13.00 – 16.30
• Vrijdag 24 maart van 09.30 – 16.00

Aanmelden

www.platformsamenopleiden.nl

Mario Kieft werkt als hoofddocent
organisatieontwikkeling en gedrag in organisaties
aan de Open Universiteit en is daarnaast
zelfstandig organisatieadviseur bij Zindering.NU.
Zijn specialisatie ligt op de volgende terreinen:
samenwerking tussen mensen in organisaties,
veranderen ondanks het management, omgaan met
macht en het doorbreken van defensieve patronen.
Hierover geeft hij lezingen, faciliteert workshops
en begeleidt managers en professionals in hun
dagelijkse werk. Mario opent nieuwe perspectieven
door niet te focussen op hoe het zou moeten, maar
hoe het feitelijk gaat en waarom dat zo is. Hij biedt
alternatieve taal en concepten en laat de deelnemers
op die manier nadenken over mogelijke opties voor
actie in de eigen praktijk.

Edmée Suasso de Lima de Prado is werkzaam
aan de lerarenopleiding Saxion Enschede als
programmaleider Samen Opleiden binnen het
Kennisnetwerk Lerende Leraren. Zij geeft o.a. vorm
aan het opleiden van leraren en lerarenopleiders
voor po, vo, mbo en hbo. Zij werkt nauw samen met
het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
en is betrokken geweest bij het ontwikkelen van
het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie.
Daarnaast was zij voor de NVAO lid van de
beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is
een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad
en de lerarenopleidingen.

