
Belangrijkste opbrengst 
Samen Opleiden

Samen leren en
schoolontwikkeling

(met ook de zi�ende 
docenten)

Verplichte 
professionalisering

van docenten

Tegen docenten:
doe maar wat je

 al�jd hebt gedaan

Wat doe jij?
als schoolleider

Inbedding in
HR beleid

 Samen Opleiden 
en boeien & binden

Rol in
partnerschap?
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Persoonlijk 
leiderschap 

voor docenten  
(in opleiding)Welkom als

aankomend docent

Draagvlak

Kennisdelingsevent

Vanuit buiten:
lijkt alles in hokjes

Hier kun je het
meeste leren

Schoolleiding:
lessen verdelen

Koppel aan één
gids/begeleider/

buddy/coördinator
Per team 7-10

studenten

Stap af van 
professionaliseringsuren:

zet het in je schoolstructuur

Doel

Het gesprek over
de kwaliteit van

opleiden

Feedback =
de norm

Ben zelf open
& nieuwsgierig

voorbeeldrol

Voor iedereen

Ik weet weer
wat er speelt

Gezamenlijk
onderzoeken

Pitch resultaten

Input
Zet het op
de agenda

Inwerkbeleid
Bespreek rollen

Na 5 wk gesprek
met teamleider

ruimte voor
oriënteren

Inwerk programma

Geen stagiair:
maar collega
in opleiding

Maak goede afspraken met 
elkaar (werkplek & ins�tuut)

Realiseer
Lerende
organisa�e

Krijg energie &
gevoel van samen

Gezamenlijk
faciliteren en kansen 

en mogelijkheden zien

Onderzoekende houding
van docenten, studenten

én schoolleiders

Draag bij aan het ontwikkelen 
van het opleidings- en 
professionaliseringscurriculum S�muleer, 

leef voor en ontwikkel 
een onderzoekende houding

Bijdrage leveren aan 
leer- en ontwikkelac�viteiten

Uitdragen van visie 
van het partnerschap

Het staat
als een huis Geef schoolleiders

ac�eve rol

Faciliteer betrokkenen bij het 
opleiden in ac�viteiten van 

en voor het partnerschap.

Waar wil ik me in
ontwikkelen?

Rollen en taken
helder

Complexe groepen matchen 
met ervaren docenten,

niet met collega's in 
opleiding/startende collega's 

Infrastructuur zo 
organiseren dat leren
ook een plaats hee�

Informeel
 (zelfstandig) 

aan de slag

Faciliteer ruimte en �jd 
waarin geleerd kan
worden

Alles vanuit teamverband
(iedereen een opleidingshuis)

Waar wil 
ik me bij

aansluiten?
Organiseer een 

gesprek aan tafel

Ontwikkeling van
kwaliteitscultuur

Werkzame elementen voor 
de rol van schoolleider in 
Samen Opleiden

Schetsen tafelgesprek:
De rol van 

de schoolleider 
in Samen Opleiden
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Ac�eve bijdrage in 
de ontwikkeling

4.

Formele
verantwoordelijkheid

1.

Ac�eve bijdrage in 
de uitvoering

Voorbeeldrol

Binnen HR aandacht 
voor doorgaande 

prof. ontwikkelingen

Uitdragen visie van 
het partnerschap

Realiseren 
wisselwerking kennis 

en samenwerking

Benader student
als een collega

Samen opleiden
2de primaire proces

Creëer draagvlak
in eigen team

Sub-thema A: 
Formele Rol

Sub-thema B: 
Rol in de 

uitvoering en 
ontwikkeling

Sub-thema D: 
Rol t.a.v. posi�e

van samen opleiden 
in de school

Sub-thema C: 
Verbindende rol

Schoolleider
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5.
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