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“Alleen gedachten die ons invallen  
tijdens het wandelen zijn waardevol.”

F. Nietzsche 1844 - 1900



Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren van het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) is een  
nieuw en vooral bijzonder lectoraat. Het is uniek dat een partnerschap ervoor kiest een lectoraat in te stellen om een impuls te  
geven aan de eigen doorontwikkeling. Het partnerschap POO heeft de ambitie om door te groeien naar een community waarin 
iedereen leert, expertise wordt gedeeld en onderzoek wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In die ambitie 
hebben wij elkaar gevonden en ik ben er dan ook trots op leiding te mogen geven aan dit lectoraat.

De afgelopen maanden heb ik met heel veel collega’s uit het partnerschap mogen spreken. Enerzijds om kennis te maken en zicht 
te krijgen op alles wat er gebeurt en anderzijds ook om uitdagingen en ontwikkelbehoeften te inventariseren. Ik ben onder de indruk 
van wat er allemaal al is gerealiseerd en van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Vanuit het lectoraat willen we dit alles onder-
steunen en monitoren, maar ook nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. 

In de afgelopen periode heb ik samen met mijn collega-onderzoekers gewerkt aan een passend onderzoeks- en innovatiepro- 
gramma. Met veel plezier presenteer ik onze plannen in deze publicatie: zij bieden een kader voor gesprek, onderzoek en  
doorontwikkeling. Zo kunnen we samen stappen vooruit zetten. 

Ik wil mijn dank uitspreken aan het College van Bestuur van de Marnix Academie en de Stuurgroep van het Partnerschap voor  
het in mij gestelde vertrouwen. Ik zie uit naar de samenwerking met opleiders uit de scholen en de Marnix, met mijn collega- 
onderzoekers en uiteraard met de leraren en studenten uit het partnerschap.

We gaan er iets moois van maken en vooral veel leren! 

Miranda Timmermans“Alleen gedachten die ons invallen  
tijdens het wandelen zijn waardevol.”

F. Nietzsche 1844 - 1900
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In de jaren dat ik meewerk aan het opbouwen en doorontwikkelen van samen 
opleiden en professionaliseren, ervaar ik hoe belangrijk het is dat professio-
nals elkaar ontmoeten om aan verbetering en innovatie te werken. Dat zijn de 
momenten waar zij elkaar vinden op gedeelde leerbehoeften, elkaar inspire-
ren en enthousiasmeren. Dit zijn ook de momenten waarop zij elkaar beter 
kunnen leren begrijpen. Opleiden en professionaliseren over de grenzen van 
professies heen is een proces van elkaars taal verstaan en een gezamenlijke 
taal leren.  
 
Het lectoraat wil een actieve en positieve bijdrage leveren om de dialoog tus-
sen de verschillende partners te activeren, motiveren en ondersteunen. Deze 
publicatie is daar een voorbeeld van. De plannen van ons lectoraat presenteren 
we in weinig woorden, maar vooral in beelden. De publicatie bevat praatplaten 
die uitnodigen om in gesprek te gaan over het nog beter en rijker maken van 
samen opleiden. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de geschiedenis van samen opleiden, 
de centrale theoretische concepten en de context van ons eigen partnerschap. 
Daaruit volgende de drie onderzoeksthema’s: curriculum in samenhang, 
leerrijke verbindingen en de lerende leraar als partner. Het laatste hoofdstuk 
beschrijft onze ambitie en hoe we daar naartoe gaan werken. 

Elke praatplaat daagt uit om met elkaar het gesprek te voeren en is uitgebreid 
met links naar allerlei soorten achtergrondinformatie (iedereen leert immers 
op een andere manier). Gebruik de praatplaten om je te laten inspireren, om 
het er mee eens en oneens te zijn, om eigen aanvullingen en interpretaties te 
geven en … doe dat vooral samen!

Werken met de praatplaten 
 
1 Bespreek de praatplaten, binnen je eigen partnerschap of  
 met collega’s uit andere partnerschappen.
2 Wat valt jullie op?
 Wat is herkenbaar voor jullie eigen partnerschap?  
 Wat is anders of nieuw?
3 Waar zouden jullie iets mee willen doen in het eigen  
 partnerschap? Wat is daarvoor nodig?  
 Wat vraagt dat van jou als professional? 
 En wat vraagt dat van de organisatie?

Lees- en kijkwijzer
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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.
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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.
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In een partnerschap leren alle betrokkenen: studenten, leraren, lerarenop-
leiders en andere onderwijsprofessionals. Elk van deze lerenden leert voor 
eigen doelen. Studenten voor hun diploma, leraren en opleiders voor de eigen 
professionele ontwikkeling of onderwijsvernieuwing. Veel van het leren vindt 
op de werkplek plaats. Wat is leren op de werkplek en wat betekent het voor 
het opleiden van studenten?  
 
Leren op de werkplek is: leren van, tijdens en in de brede context van het werk. 
Leren en werken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Leren vindt altijd 
plaats, bewust en onbewust en kent non-formele, informele en formele vormen. 
Kenmerken van de werkplek geven richting aan wat geleerd kan worden en 
wat niet, maar ook kwaliteiten en eigen inbreng van de lerende spelen een rol. 
Helaas wordt het leren in de praktijk vaak nog aan het toeval overgelaten.

Het leren van leraren geven we richting via personeelsbeleid, het leren van stu-
denten via het curriculum. Leren op de werkplek integreren in een opleidings- 
traject is een bijzondere uitdaging, voor studenten en opleiders. Het verbin-
den van het leren in twee contexten is complex, omdat elke werkplek én elke 
student anders is. Bovendien is het meer dan het toepassen van theorie op de 
werkplek of het meedraaien in de dagelijkse praktijk. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
leren op de werkplek nauwelijks te sturen is via opdrachten of leerwerktaken.

Als we in een partnerschap leren en opleiden willen vormgeven vraagt dat 
om een goed begrip van theoretische concepten en inzicht in elkaars doelen, 
processen en activiteiten. Met die kennis als basis kan telkens opnieuw voor 
elke individuele lerende in zijn of haar unieke context het leertraject ingevuld 
worden. Het ontwerpen van een passend leertraject is een puzzel en vraagt 
om constante onderhandeling en afstemming tussen opleiding, werkplek en 
lerende.

Elk individueel 
leertraject is  

een nieuwe puzzel 
om te leggen.
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Vragen bij de praatplaat 
 
1 Hoe laten wij leren werken in ons eigen partnerschap?
 Wat en wie zetten we daarbij in?
2 Hoe leren wij zelf op de werkplek? Naar welke doelen werken  
 we toe?
3 Hoe werkt het bij studenten: hoe leggen zij de verbinding  
 tussen leren op de werkplek en leren op de opleiding?  
4 Hoe ondersteunen wij dat proces? Hoe leggen wij samen  
 met de student de puzzel?
 

 Wil je meer weten over de theoretische achtergronden  

van Leren laten werken? Bekijk dan de online presentatie.
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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!
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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.
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Een manier om het leren van aanstaande leraren in de context van de school 
en de opleiding te verbinden is via het curriculum. Spraken we voorheen over 
een opleidings- en een werkplekcurriculum, in de context van samen oplei-
den is een curriculum in samenhang nodig. Wat verstaan we onder een  
curriculum in samenhang en hoe werkt dat? 
 
Een curriculum in samenhang is de vertaling van het beoogde curriculum naar 
individuele leertrajecten die aansluiten bij de leermogelijkheden die opleiding 
en werkplek bieden en tegemoetkomen aan de leerbehoeften van de student. 
Het streven is een optimale balans te vinden tussen deze drie.

Om samenhang te creëren is het nodig om de student, de schoolopleider 
en/of mentor en de instituutsopleider via driehoeksgesprekken gezamenlijk 
betekenis te laten geven aan de doelen zoals geformuleerd door de opleiding. 
Deze betekenisonderhandeling leidt tot gedeelde beelden bij alle betrokkenen, 
waardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor het slagen van 
het leertraject van de student.

In de driehoeksgesprekken worden achtereenvolgens de leeropbrengst  
(1. wat ga ik leren?), de maat (2. wanneer is de prestatie voldoende of goed?) 
en de leerweg (3. wat ga ik allemaal doen?) uitgewerkt. Bij het invullen van de 
leerweg wordt een bewuste keuze gemaakt uit de mogelijkheden en activitei-
ten die de leeromgeving van opleiding en school biedt. Of uit activiteiten die 
buiten deze leeromgeving geleerd kunnen worden.

Zo ontstaat voor de student één opleidingsroute waarbinnen de leermogelijk-
heden van opleiding en werkplek harmonieus passen bij wat de student wil en 
moet leren.

 Betekenis- 
onderhandeling  
als basis voor  

het slagen  
van het leertraject 

van de student.
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Vragen bij de praatplaat 
 
1 Gebruik de praatplaat als voorbereiding op een driehoeks- 
 gesprek met een student. 
2 Hoe verliep dit driehoeksgesprek?
3 Hoe hebben jullie het ervaren? Hoe heeft de student  
 het ervaren?
4 Wat heeft het opgeleverd?
5 Deel die ervaringen ook eens als studenten met elkaar, als  
 schoolopleiders/mentoren en als instituutsopleiders met  
 elkaar. Welke inzichten levert dat op?

 Je interesse gewekt? Kijk hier voor praktische hand- 

reikingen, achtergrondmateriaal en online presentaties.
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Tussen scholen en opleidingen liggen grenzen: beide hebben elk hun eigen 
doelen, processen, activiteiten en professionals. Werken in een partnerschap 
vraagt om die grenzen over te steken en waar mogelijk te slechten. Grenzen 
kunnen ervaren worden als een probleem, beter is het om grenzen te zien als 
kansen om te leren en leerrijke verbindingen te leggen. Hoe creëer je leerrijke 
verbindingen en wat betekent dat voor het leren?  
 
Grensgangers (ook wel ‘brokers’ genoemd) spelen daar een belangrijke rol in. 
De student is zo’n ‘broker’ omdat deze voortdurend de grenzen tussen de twee 
leeromgevingen overgaat. Maar ook schoolopleiders en instituutsopleiders 
zijn brokers. Als begeleiders spelen zij een rol in beide leeromgevingen, ook al 
zijn zij niet altijd fysiek aanwezig in de ‘andere’ omgeving.

Om het passeren van die grenzen makkelijker te maken, maar vooral om het 
leren in beide contexten te verbinden, gebruiken we zogenaamde grensobjec-
ten. Dat zijn bijvoorbeeld portfolio’s, lesvoorbereidings- en beoordelingsformu-
lieren, leerwerktaken of een methodiek zoals lesson study. 

Leerrijke verbindingen ontstaan vooral als brokers elkaar ontmoeten en, waar 
mogelijk aan de hand van grensobjecten, met elkaar in gesprek gaan over de 
eigen praktijk en die van de ander. In zulke ontmoetingen ontstaat leren in 
allerlei verschillende vormen. Daarbij onderscheiden we vier mechanismen 
die inzichtelijk maken hoe het leren in gang gezet kan worden: identificatie (1), 
coördinatie (2), reflectie (3) en transformatie (4). 

Hoe meer leerrijke verbindingen ontstaan, hoe meer de grenzen vervagen  
en er één grote leerruimte gaat ontstaan van samen werken en samen leren. 
Hierdoor ontstaan mogelijkheden om nieuwe praktijken te creëren, die samen 
krachtiger zijn dan de som van beide afzonderlijke praktijken.

 Leerrijke 
verbindingen  
ontstaan als 

brokers elkaar  
ontmoeten.

14  -  Samen Opleiden op zijn kop

Vragen bij de praatplaat 
 
1 Welke voorbeelden van leerrijke verbindingen hebben wij in  
 ons partnerschap? Wie zijn daarbij de brokers?  
2 Hoe leren we van elkaar? Bespreek samen de vier vragen op  
 de praatplaat. 
3 Op welke momenten ga jij de grens over naar de andere  
 praktijk? Wat doe jij daar? Wat leer jij dan? 
4 Welke mogelijkheden om tot nieuwe verbindingen te komen  
 zien jullie gezamenlijk?  
5 Hoe kun jij een bijdrage leveren aan het maken van leerrijke  
 verbindingen? 
 
Hoe kun jij een bijdrage leveren aan het maken van leerrijke ver-
bindingen? Je interesse gewekt? Kijk dan hier naar achtergrond- 

informatie over Leerrijke Verbindingen en luister naar  

de podcast.
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Portfolio

Driehoeks-

gesprek

Lesson
study



Samen opleiden valt en staat bij sterke verbindingen in de driehoek school, 
opleiding en lerende leraar. Tot nu toe richtte de aandacht zich vooral op de 
samenwerking tussen school en opleiding als basis voor het goed opleiden 
van leraren. Nu is het een mooi moment om de driehoek op zijn kop te zetten 
en de student meer partner te maken in het proces van samen opleiden en 
doorgaande professionalisering. 
 
Werken vanuit de driehoek betekent dat leren en opleiden krachtig zijn als de 
verwachtingen, eisen en doelen van de drie betrokkenen (school, opleiding én 
lerende) goed op elkaar afgestemd zijn; vooraf, tijdens en na het leertraject. 
In het beeld van een leven lang leren verwachten we van leraren dat zij zelf-
sturend zijn, gebruik maken van de professionele ruimte en eigenaar zijn van 
het eigen leerproces, maar we vragen studenten nauwelijks zelf een actieve 
bijdrage te leveren aan het vormgeven van het eigen leertraject. 

Door de driehoek op zijn kop te zetten gaan we nadenken over de actieve rol 
van de student als mede-ontwikkelaar van het (eigen) leerproces en de daar-
bij passende begeleiding. Een manier om dit te doen is studenten niet alleen 
te betrekken bij evalueren en meedenken maar ook echt een rol te geven als 
co-creator of mede-opleider.  

De student als partner betekent dat vanuit partnerschap wordt samengewerkt 
en geleerd, gebaseerd op essentiële waarden als gelijkwaardigheid, trans-
parantie, betrokkenheid en een open houding. Hiermee wordt de zelfsturing 
en zelfverantwoordelijkheid van studenten versterkt en ontstaat ruimte voor 
samen leren en innovatie.

 De driehoek 
op zijn kop 
als nieuw 

perspectief.
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Vragen bij de praatplaat 
 
1 Welke beelden hebben wij bij de student als partner?  
 En bij de zij-instromer of de startende leraar?
2 Hoe geven wij dat vorm in ons eigen partnerschap?  
3 Welke voordelen, nadelen, uitdagingen of valkuilen zien wij?  
 Voor onszelf, voor de lerende, het team?
4 Wat vraagt het van ons als opleiders?
5 Wat vraagt het van de student, zij-instromer of starter zelf?
6 Waar liggen nog mogelijkheden?

Kijk hier als je een eerste indruk wil krijgen van hoe 

lerende leraren aankijken tegen het partner zijn.

7
Onderzoekslijn 3



Een leven lang samen leren

Inhoud:
Gerbert Sipman

Miranda 
Timmermans

Wat doe ik?
 Wat doe jij? 

Wat doen wij?
Wat leer ik?
Wat leer jij?

Wat leren wij?

Waarom is dit belangrijk?

Vitaliteit

Zelfsturing Samenwerken

Onderzoekend
vermogen

Eigenaarschap
Maatschappelijk

betrokken

Wat gaan we doen?Hoe gaan we dat bereiken?

Evalueren

Meedenken

Co-creëren

Mede-opleiden

...

...

...

...

Wie ben jij
als partner?



Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van goede leraren. Scholen,  
opleidingen maar ook studenten hebben daarin eenzelfde opdracht: via  
samen werken en samen leren een bijdrage leveren aan de kwaliteit van  
het onderwijs, nu en in de toekomst. Werken vanuit de driehoek van  
samen opleiden vormt hiervoor een goede basis, met als stip op de horizon 
die ene leerruimte, een cirkel waarin iedereen met en van elkaar leert.  
 
Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren ziet het als haar opdracht 
om bouwstenen aan te leveren die helpen deze stip op de horizon te realise-
ren. Het lectoraat staat midden in het partnerschap, de onderzoekers zijn  
veelal collega’s uit het partnerschap en kennen de praktijk van binnenuit.  
Vanuit die positie, soms op afstand, soms midden in het proces, willen we 
activiteiten uitzetten die het partnerschap verder helpen ontwikkelen. 

Het voertuig dat we daarvoor kiezen is dat van onderzoekend innoveren, de 
thema’s waaraan we werken zijn curriculum in samenhang, leerrijke verbindin-
gen en de lerende leraar als partner. Onderzoek doen, kennisdeling en profes-
sionalisering zijn de motor, alle collega’s en studenten in het partnerschap de 
brandstof.

We zijn benieuwd naar verhalen en ervaringen van eenieder in het partnerschap. 
We staan open voor vragen, suggesties en uitdagingen. We nodigen daarom 
iedereen van harte uit om mee te doen, voorbeelden te delen, mee te dromen. 
Ga met ons in gesprek, nodig ons uit als je mooie voorbeelden hebt van wat 
werkt. Onze deur staat open!

lectoraatsamenopleiden@hsmarnix.nl 
www.marnixacademie.nl/lectoraat-samen-opleiden-professionaliseren

Meedromen,  
meedenken of  

meedoen?  
Laat het ons  

weten! 
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8
Van de driehoek een cirkel maken

Vragen bij de praatplaat 

1 Hoe ver zijn wij al op weg naar die ene leerruimte?
2  Wat werkt bij ons al goed? 
3  Waar is het moeilijker om tot één leerruimte te komen?  
 Hoe gaan we daarmee om?
4  Wat is een volgende stap? Wat vraagt dat van ons?
5  Hoe kan onderzoek hierbij helpend zijn?
6  Samen blijven(d) leren: wat ga ik morgen (anders) doen?  

Wil je de praatplaat gebruiken in je eigen partnerschap? 

Gebruik dan deze link.



Inhoud:
Miranda 

Timmermans

Weten hoe het werkt

Kennisdelen

Curriculum
in samenhang

Leerrijke
verbindingen

De lerende leraar
als

partner

Onder
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