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Samen Opleiden viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Een mooi moment 
om terug te kijken wat de samenwerking tussen scholen en opleidingen heeft 
gebracht. Waar komen we vandaan en wat hebben we bereikt? Wat leren we 
daarvan? En natuurlijk ook, voor welke uitdagingen staat samen opleiden de 
komende jaren?   
 
Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om meer en betere leraren op te 
leiden hebben scholen en opleidingsinstituten de afgelopen 20 jaar nauwe  
samenwerking gezocht en zich ontwikkeld tot Partnerschappen Samen  
Opleiden. In de beginjaren lag de focus vooral op het uitbouwen van de  
samenwerking en het inrichten van een begeleidingsstructuur op de scholen. 
Dit werd de basis om in de jaren daarna het samen opleiden verder te ontwik-
kelen en verdiepen. In de loop van de tijd werd het samen opleiden uitgebreid 
met samen onderzoeken en samen professionaliseren. Inmiddels is ook het 
kwaliteitsdenken volwassen geworden: er is een kwaliteitskader ontwikkeld 
dat de kwaliteit van het partnerschap beschrijft.

Nu is de tijd rijp om niet meer vanuit twee leeromgevingen te denken, maar 
het partnerschap te zien als één dynamische leerruimte waar alle betrokkenen 
deel van uitmaken, de kwaliteiten van alle partners optimaal gebruikt worden 
en iedereen van en met elkaar leert. Het moet een leerruimte zijn waar aan-
dacht is voor de afzonderlijke doelen van samen opleiden, onderzoeken en 
professionaliseren. Het hoofddoel is samen te werken aan de kwaliteit van het 
beroep en het onderwijs van de toekomst.

Op weg naar  
één leerruimte  
waar iedereen  

met en van 
elkaar leert.

Vragen bij de praatplaat 
 
1 Waar staan wij in de ontwikkeling van samen werken, via  
 samen opleiden naar samen leren?
2 Wat gaan wij anders doen als we de focus verleggen van  
 samen opleiden naar samen leren?
3 Wat hebben we gerealiseerd en kunnen we behouden?
4 Waar moeten we afscheid van nemen?
5 Welke nieuwe elementen zijn nodig om te ontwikkelen?
6 Wat vraagt samen leren van mij als professional? 

 

Wil je meer weten over de geschiedenis van Samen 

Opleiden? Bekijk dan de online presentatie.

Geschiedenis 

Samen Opleiden op zijn kop  -  Miranda Timmermans


