
Bevlogen

Betrokken

Bekwaa m

De lerende leerkracht

Samenhangend
curriculum

Elkaar
observeren

Scorion

Samen
leren van
studenten

Dialoogkaarten

Intervisie

Oriëntatie-
kaarten

Feedback
FeedforwardSamen boeiend

onderwijs
ontwerpen

groeidocument

Werkgroepoverleg

Stuurgroep-
overleg

SOl/
mentoren-

overleg

Overleg
SOL
BOC
RB
IO

Ligging

Onderwijs-
concept

Grootte
Gespecialiseerd

onderwijs

POO 0nderzoeksgroepen:

1.Toekomstgericht
onderwijs

2. Sociaal-
ondernemerschap

3. Inrichting
van het onderwijs

Lesson
study

Driehoeksgesprekken 
Focus

Inhoud:
Annette Schaafsma

Jessica Kuiper
Miranda Timmermans

www.marnixpartnerschap.nl

Platform:
Meer kennis
met Marnix

Kwaliteit

Certificering/
Hercertificering

Kwaliteitsbewaking

Leren op de
werkplek

Leren op de
opleiding

Plan van
aanpak

Kwaliteitskader 
Samen Opleiden 

en Inductie

Diversiteit in
partnerscholen

Levens-
beschouwelijk

...

Onderzoek 
en

Innovatie

Innovatie Samen 
Opleiden en 

Professionaliseren

Leertaken

Overleg-
structuur

Begeleidings-
vormen

De lerende
leerkracht

Begeleiding
startende
leraren

Ambitie

 Instituuts-
opleider

Schoolopleider Bovenschools
opleidings-
coördinator

Rollen

Mentor

Directeur

Relatiebeheerder

Studiecoach

Mentoren
training

Schoolopleider
training

 Instituutsopleider
training

Professionalisering

Partner-
scholendag

Doorgaande
professionalisering

Ambitie

Werken in
kringen

Samenwerken
in de regio

VONC

Bekwaamheidseisen



Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) is een  
samenwerking tussen zo’n 350 scholen van ongeveer 40 besturen en de  
Marnix Academie. POO richt zich op het opleiden van bekwame, betrokken  
en bevlogen onderwijsprofessionals. Samen bouwen zij aan de toekomst,  
aan een community waarin iedereen leert. 
 
Om dit te realiseren is er sinds het ontstaan van het partnerschap veel  
geïnvesteerd in de samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor goed opleiden en goed onderwijs. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:
1.   gezamenlijke taal, ontmoeting en dialoog,
2.   in de school opleiden, kwaliteit en afstemmen,
3.   co-creatie, onderzoek en blijven leren.

Het partnerschap POO is een rijke leeromgeving die ruimte biedt voor samen 
opleiden, professionaliseren, innoveren en onderzoeken. Om bij het opleiden 
van studenten de kwaliteiten van de scholen bewuster en krachtiger in te 
zetten is de afgelopen jaren de beweging gemaakt van ‘opleiden in de school’ 
naar ‘in de school opleiden’. In het nieuwe curriculum wordt hierop voort-
gebouwd, waardoor het leren op de scholen en op de opleiding nog sterker 
aan elkaar worden verbonden. Het partnerschap heeft verder de ambitie om 
samen de verantwoordelijkheid te nemen voor de begeleiding van startende 
leraren en doorgaande professionalisering.

De uitdaging is om het leerlandschap daarop verder in te richten door onder- 
delen te versterken, toe te voegen of los te laten. De drie bovengenoemde 
uitgangspunten helpen om dit met elkaar te realiseren. Zo doen we recht aan 
wie we zijn: Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

 Met recht  
Partners in  

Opleiding en  
Ontwikkeling!

Vragen bij de praatplaat 
 
1 Wat (her)kennen wij van het leerlandschap, wat niet?
2 Wat gebruiken wij en wat niet?
3 Waar zijn we nieuwsgierig naar geworden?
4 Welke elementen stimuleren het samen leren?
5 Wat missen we nog? Wat zouden we nog willen ontwikkelen?

 
Wil je meer weten over de geschiedenis van Partners 

in Opleiding en Ontwikkeling? Bekijk dan de praatplaat 

en luister naar de podcast.

Context

Samen Opleiden op zijn kop  -  Miranda Timmermans


