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Samen opleiden 
in Opleidingsschool Zutphen

Samen opleiden bij onderwijskunde
Op donderdag 15 november ging de eerste les  
onderwijskunde voor werkplekleren 1 van start. Arnold 
van Gessel opende de bijeenkomst, waarna Theo van 
Zon, instituutsopleider en docent van de ILS HAN de les 
voortzette. Vanaf nu tot april 2019 wordt op elke 
donderdag van 09.00 tot 13.00 uur op een van de 
Zutphense scholen onderwijskunde gegeven aan de 
eerstejaars HAN-studenten die bij ons stage lopen.Op 
dit moment vinden de lessen plaats op Het Stedelijk, 
maar de lessen gaan ook op andere scholen gegeven 
worden. Het doel is dat de studenten de theorie, die  
ze tijdens onderwijskunde leren, direct in de praktijk 
kunnen brengen. Ook nodigen we ervaringsdeskundigen 
vanuit de scholen uit die met hun expertise de  
studenten verschillende onderdelen uit de praktijk leren 
(coaching/mentoraat, zorg, dyslexie enzovoort). 
Een aantal collega’s heeft al aangegeven dat zij willen 
bijdragen aan het programma. 

Wil jij, met jouw praktijkervaring, meewerken aan een 
les onderwijskunde, meld je dan bij een van de school-
opleiders (zie contactgegevens op de laatste pagina). 
of mail naar: opleidingsschoolzutphen@gmail.com.

Netwerk leidinggevenden 
OZ: 10 december
Maandag 10 december is de eerste leernetwerk- 
bijeenkomst van alle leidinggevenden van Opleidings-
school Zutphen. Tijdens deze bijeenkomst worden  
de deelnemers geïnspireerd door Thijs Launspach:  
auteur, trainer, spreker, psycholoog en ‘millennials 
expert’. Daarna gaat iedereen actief aan de slag  
met het thema:  kwaliteit van de beoordeling van 
werkplekbegeleiders. 

Ben jij leidinggevende en heb je je nog niet aangemeld? 
Doe dit snel via opleidingsschoolzutphen@gmail.com

Eerste professionaliseringsbijeenkomst 
werkplekbegeleiders groot succes
De opkomst was groot bij de eerste professionaliserings-
bijeenkomst: maar liefst 50 deelnemers van alle vier de 
Zutphense scholen hebben met veel enthousiasme met 
en van elkaar geleerd. 
Na een leuke energizer gaf Patricia de Leeuw, school-
opleider van Het Stedelijk, een terugkoppeling van de 
vorige bijeenkomst. Jose Besselink, instuutsdocent van 
de Radboud Docenten academie, zette de wpb’ers 
aan het werk met het thema: wat doe jij om je student 
te laten leren? Verdieping en verrijking begeleiding 
studenten: meer dan cheerleaden. Met veel energie 
werd er met elkaar gespard. Na een heerlijke maaltijd 
was er keuze uit vier verschillende workshops. Na afloop 
ging iedereen met een welverdiend certificaat naar 
huis. Door de ingevulde evaluatie weten we dat de 

bijeenkomst goed is ontvangen. Ook kwamen er veel 
tips, die we uiteraard in de volgende bijeenkomst  
zullen verwerken.    
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Waarom zijn de Zutphense thema’s zo belangrijk 
voor onze Opleidingsschool?

Voor ons als aspirantopleidingsschool is een gedeelde 
visie heel belangrijk. Samen opleiden vanuit dezelfde 
gedachtengang, samen doelen stellen, samen verder 
ontwikkelen. Met onze vier verschillende Zutphense 
scholen, met elk hun eigen strategie, profilering, levens-
beschouwing en sfeer, was het een hele uitdaging om 
deze visie scherp in beeld te krijgen. 

De rectoren van de Zutphense scholen en de directies 
van de instituten (HAN en RDA) kwamen tot de  
volgende verbindende uitgangspunten:
• Elke school wil in het onderwijs een koppeling maken

met de buitenwereld.
• Binnen het opleidingsonderwijs in de RDA en HAN  
 is het steeds belangrijker dat studenten leren om 

onderwijs te ontwerpen dat inspeelt op actuele 
ontwikkelingen en een beroep doet op hun  
creativiteit en ondernemendheid. 

• De vier scholen staan in Zutphen. De gemeente
Zutphen vindt het belangrijk dat onderwijs aansluit op 
maatschappelijke vraagstukken in de regio en 
leerlingen stimuleert om innovatief, ondernemend en 
creatief te zijn.

• De HAN en de RU hebben een paar interessante
onderzoeksprogramma’s die aansluiten bij deze 
thema’s. Bijvoorbeeld het onderzoeksprogamma 
‘Cultivating Creativity in Education’ van de RU biedt 
mooie aanknopingspunten voor onderwijs en onder-
zoek binnen de Opleidingsschool.

Met deze uitgangspunten werd de basis gelegd voor 
een gezamenlijke visie én voor een succesvolle subsi-
dieaanvraag. Het College van B&W van Zutphen 
schreef zelfs een aanbevelingsbrief (klik hier om deze  
te lezen).

De Zutphense VO-scholen en de HAN en RDA willen 
samen beter worden in het verbinden van onderwijs 
met de buitenwereld. De samenwerking is er op gericht 
dat leerlingen, studenten en docenten daarbij hun 
innoverend vermogen, ondernemendheid en creatieve 
denkkracht ontwikkelen.

Dit schooljaar ligt de focus op Creatief denken en 
handelen in het onderwijs. Heb je vragen, tips of wil  
je meedenken over dit thema, maak een afspraak  
met jouw schoolopleider, hij of zij gaat er graag met  
je over in gesprek. 

Binnen Opleidingsschool Zutphen staan drie thema’s centraal: ondernemendheid, innovatief en creatief denken en 
handelen in het onderwijs. Eerste ideeën om deze thema’s in concreet onderwijs te verwerken zijn inmiddels al be-
dacht. Ook gaan we via ‘professionele leergemeenschappen’ onze deskundigheid hierin met elkaar vergroten. 
Waarom zijn deze thema’s zo belangrijk voor onze Opleidingsschool?
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Samen leren en ontwikkelen.
Samen benutten en versterken van de rijke en diverse leeromgeving.

Samen ontwikkelen in een regionale context.
Samen ontwerpen van betekenisvol en vakoverstijgend onderwijs.

Professionaliseringsbijeenkomsten
werkplekbegeleiders (wpb’ers)
Hieronder een overzicht van de data van de  
professionaliseringsbijeenkomsten wpb’ers:

Dinsdag  5 februari 2019
Donderdag  11 april 2019
Dinsdag  11 juni 2019

Op verzoek zijn de tijden aangepast naar 15.30 tot 
18.30 uur met een maaltijd als afsluiting.

1 jarig feest OZ verschoven 
naar 11 juni 2019
Om organisatorische redenen hebben we besloten  
het feest van Opleidingsschool Zutphen te verschuiven 
van 29 november 2018 naar 11 juni 2019. 
Het feest is gekoppeld aan de laatste professionalise-
ringsbijeenkomst van de werkplekbegeleiders.
 
Zet deze datum dus vast in je agenda!

https://opleidingsschoolzutphen.files.wordpress.com/2018/11/aanbevelingsbrief-gemeenten.pdf
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Derdejaars studenten (WPL2b)
aan de slag met de Carrousel 

In de vorige nieuwsbrief spraken we al over de leertaak 
Carrousel voor de eerstejaars studenten van de HAN. 
Het is een leertaak waarbij we de diversiteit van de 
verschillende scholen benutten: de studenten doen 
een klein onderzoek op twee verschillende scholen. 
Ook de derdejaars studenten maken gebruik van deze 
leertaak. Ze doen een kort onderzoek, vanuit een zelf 
opgestelde vraag, waarbij vakdidacktiek een grote rol 
speelt. Op donderdag 4 oktober was de kick off.
De studenten gingen enthousiast met elkaar in gesprek 
en duo’s werden snel gevormd. In de volgende nieuws-
brief volgt een verslag van een student.

Creatief denken en handelen in het onderwijs
Dit schooljaar staat het eerste Zutphense thema 
‘Creatief denken en handelen’ op de prioriteitenlijst! 
Onder leiding van José Mens ging de werkgroep OZ 
aan de slag om het thema beter te begrijpen en om 
het te kunnen inzetten binnen verschillende gebieden. 
De werkmiddag resulteerde in een mooie inspiratie-
kaart, die ons op het spoor kan zetten om ons onderwijs 
creatiever te maken.

Professionele 
leergemeenschap (PLG) 
Voor het thema Creatief denken en handelen in  
het onderwijs starten we in februari met een nieuwe 
‘professionele leergemeenschap’. Het doel is om 
van elke school tenminste twee deelnemers in de 
PLG te laten aansluiten. De opleidingsschool  
faciliteert hier uren voor. Ida Oosterheert, universitair 
hoofddocent Radboud Docenten Academie en 
gespecialiseerd in creativiteit in het onderwijs 
begeleidt de PLG, 

Ook de professionaliseringsbijeenkomst van de 
werkplekbegeleiders op 5 februari 2019 staat ook in 
het teken van dit inspirerende thema! Ook hier levert 
Ida als ervaringsdeskundige een bijdragen aan.

OPROEP

Wil jij mee ontwikkelen over Creatief denken en 
handelen in het onderwijs? In de bijlage vind je meer 
informatie over de PLG. 

Cursus Onderzoeksbegeleiding
Inmiddels hebben 14 collega’s zich opgegeven voor 
de cursus Onderzoeksbegeleiding. Chris Kroeze 
verzorgt deze cursus (zes middagen). We starten na 
de kerstvakantie.  Wil jij ook deelnemen? Er kunnen 
maximaal 16 collega’s deelnemen, dus er is nog plek 
voor twee. Je kunt je nog opgeven tot 7 december, 
via opleidingsschoolzutphen@gmail.com. 

Het is een eerste stap om creatief denken en handelen 
onderwerp van gesprek te maken, voor zowel de 
studenten, wpb’ers als voor collega’s onderling.
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Projectleider  Annelies Claassen: opleidingsschoolzutphen@gmail.com of a.claassen@hetstedelijkzutphen.nl
Instituutsopleiders  Erik Blankesteijn:e.blankesteijn@docentenacademie.ru.nl  
 José Besselink: a.besselink@docentenacademie.ru.nl en Theo van Zon: theo.vanzon@han.nl
Schoolopleiders 
Baudartius College  Jannette Meijer: j.meijer@baudartius.nl en HJerre Bors: h.bors@baudartius.nl 
Isendoorn College  Gert Jan Leisink: lei@isendoorn.nl, Wendy van ‘t Veld: vld@isendoorn.nl, Suzan Kruif: krs@isendoorn.nl
Het Stedelijk Patricia de Leeuw: p.deleeuw@hetstedelijkzutphen.nl, Marijn Sieben: m.sieben@hetstedelijkzutphen.nl  
 en Jolande Snel: j.snel@hetstedelijkzutphen.nl (begeleiding nieuwe docenten)
Vrijeschool Zutphen Servi van de Akker: svdakker@vszutphen.nl en Niek Slooter: n.slooter@vszutphen.nl

CONTACT

Leercafé: “levendige discussies onder het genot van pizza”

Cathelijne Glazer, een van de deelnemende studenten: 
Het leercafé is een informele bijeenkomst waarbij we 
bespreken waar we tegenaan lopen op stage, of waar 
we graag meer over te weten willen komen. Omdat 
het dus echt uit onszelf komt, ontstaan er levendige 
discussies. Soms over iets ongrijpbaars als hoe de ideale 
school eruit zou moeten zien, vaak ook over hele 
praktische zaken, waarbij we van experts uit het veld 

Inmiddels hebben er al drie bijeenkomsten van het 
leercafé’s plaatsgevonden. Het leercafé is een initiatief 
van Opleidingsschool Zutphen waarbij de eerstegraads 
studenten bij elkaar komen samen met school- en 
instituutsopleiders, maar ook met docenten van de 
Zutphense scholen. Voor zowel de docenten als de 
studenten leveren de bijeenkomsten veel nieuwe 
kennis en inzichten op.

In november is de ontwikkelgroep onderzoek door de 
Opleidingsschool Zutphen in het leven geroepen.  
Als ontwikkelgroep hebben we het doel de ontwikke-
ling van een sterke onderzoekscultuur bij docenten en 
studenten te stimuleren. Zo kan onderzoek worden 
ingezet om onderbouwde keuzes te maken in de 
lespraktijk, maar ook om het beleid te laten baseren op 
bestaand of eigen onderzoek. Een gestructureerde 
aanpak waarbij onderzoek optimaal kan worden benut 
maakt een professionele onderwijsontwikkeling moge-
lijk. Hiervoor willen wij ons inzetten. Voor nu bestaat de 
ontwikkelgroep uit twee medewerkers onderzoek:  
Joske van Zomeren namens het Baudartius College en 
Maayke Wentink namens het Stedelijk Zutphen. Onze 
groep gaat de komende tijd groeien: vanuit elke 
school in Zutphen sluit een medewerker onderzoek aan. 
Juliette Wenisch van het Baudartius College is coördi-
nator en leidt de ontwikkelgroep. Samen gaan wij aan 
de slag om onderzoek een belangrijke rol te laten 
spelen. Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Onderzoek in Opleidingsschool Zutphen

Hebben jullie vragen over alles wat te maken heeft met 
onderzoek binnen het onderwijs- of leven er onderwijs-
kundige vragen waarbij onderzoek ingezet kan worden 
om tot antwoorden te komen, neem dan contact op 
met Joske, Maayke of Juliette.

Maayke: m.wentink@hetstedelijkzutphen.nl  
Joske:  j.vanzomeren@baudartius.nl 
Juliette:  j.wenisch@baudartius.nl 

Om het samen opleiden steeds beter vorm te geven 
is op alle gebieden kwaliteit erg belangrijk. Met 
elkaar moeten we ons er allemaal bewust van zijn 
wat we doen in het kader van samen opleiden, met 
welk doel en hoe we dit continu kunnen verbeteren. 
Ook de stuurgroep werkt aan kwaliteit. Tijdens de 
stuurgroepsbijeenkomst gingen alle leden actief met 
elkaar aan de slag om de beoordeling van de 
kwaliteit van de wpb’er in kaart te brengen. De 
wpb’er is een belangrijke spil in het samen opleiden.

dingen leren die we direct kunnen toepassen. En dan 
ook nog pizza... wat mij betreft de ideale mix!

Wil jij ook keer naar het leercafé? Mail naar een van je 
schoolopleiders (zie contact).

Kwaliteit maak je samen!


