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Voorwoord
Deze ontwerpkit is ontwikkeld op basis van een intensief traject met vier ontwerpnetwerken 
van PO- en VO-partnerschappen die ieder een jaar aan de slag zijn gegaan met het ontwerpen 
van een samenhangend curriculum én een aantal losse professionaliseringsactiviteiten 
rondom hetzelfde onderwerp.

Het was ons, begeleiders van deze trajecten, een eer 
en genoegen om samen te werken met enthousiaste 
en bevlogen schoolopleiders, instituutsopleiders, 
werkplekbegeleiders en studenten. Zij durfden 
het aan om met ons een open traject in te gaan en 
hebben ons voorzien van feedback en veel nieuwe 
ideeën en inzichten. We hebben samen kritisch 
gekeken naar hoe hun opleidingsroutines eruit zien, 
waar het beter en anders kan en hebben steeds 
gezocht naar wat nodig is om een volgende stap te 
kunnen zetten. Omdat er hierbij geen sprake was 
van gebaande paden, was ons motto: het is niet 
mislukt, we hebben tienduizend manieren gevonden 
waarop het niet lukt.

Om te komen tot een samenhangend curriculum, is 
het noodzakelijk dat studenten als gelijkwaardige 
partners meedenken. We praten met en niet tegen 
elkaar over een opleidingstraject en we werken 
samen. Werken aan een samenhangend curriculum 
vraagt een echte samenwerking tussen student, 
school en opleiding. We zagen dat dit uitgangspunt 
met open armen werd ontvangen. Tegelijkertijd 
merkten we dat dit in de huidige praktijk nog niet 
gangbaar is. Oprecht kunnen we concluderen dat 
de samenwerking met en de betrokkenheid van alle 
drie de partners een grote meerwaarde had. Elkaar 
voortdurend een spiegel voorhouden was leerzaam.

Met deze ontwerpkit hebben we geenszins het idee 
dat we er zijn als het gaat om het ontwerpen van 
een samenhangend curriculum. We beschouwen 
deze kit als een tussenproduct dat partnerschappen 
handvatten geeft om zelf de eerste stappen te 
zetten. Op basis van hun ervaringen kunnen we dan 
samen verder bouwen.

Ten overvloede bedanken we nog een keer alle 
deelnemers aan de ontwerpnetwerken voor hun 
zeer waardevolle inbreng en betrokkenheid. Dit is 
vooral ook jullie product!

Miranda Timmermans 
Chris Kroeze

Ten behoeve van de leesbaarheid gebruiken we in deze 
publicatie de mannelijke vorm. Waar hij/zijn staat, moet 
ook zij/haar worden gelezen. En waar ‘schoolopleider’ 
staat, kan ‘schoolopleider en/of werkplekbegeleider’ 
worden gelezen.
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Inleiding
Het is voor partnerschappen Samen Opleiden een uitdaging om te komen tot een curriculum 
dat recht doet aan de geldende opleidingseisen, optimaal aansluit bij de leermogelijkheden 
die opleiding en werkplek bieden, én tegemoetkomt aan de leerbehoeften van de individuele 
student. In vier ontwerpnetwerken zijn twintig partnerschappen met elk een driehoek 
student – schoolopleider – instituutsopleider aan de slag gegaan met deze uitdaging.

 

Hoe kunnen partnerschappen Samen 
Opleiden werkelijk een gezamenlijk 
curriculum vormgeven? Een samenhangend 
curriculum, dat recht doet aan de eisen 
van de opleiding, aan de mogelijkheden 
van de school en aan de leervragen van 
de student? In het ontwerpnetwerk ‘Een 
curriculum in samenhang’, dat op verzoek 
van het Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren werd begeleid door 
Miranda Timmermans en Chris Kroeze, 
zijn trio’s van studenten, schoolopleiders 
en instituutsopleiders uit primair en 
voortgezet onderwijs op zoek gegaan naar 
antwoorden op deze vraag. Zij deden dit ‘al 
doende’ aan de hand van de leervraag van 
de student. Het was een ontwerpnetwerk: 
elke ‘driehoek’ ontwikkelde een (stukje) 
curriculum met aandacht voor het leren op 
de werkplek van de betreffende student. 
Hierbij is gebruikgemaakt van theoretische 
noties, van onderzoeksresultaten en van 
de ervaringen die de deelnemers en de 
begeleiders van het netwerk in het verleden 
en tijdens het traject hebben opgedaan.

Uit: “Een samenhangend curriculum ontwerpen 
in de driehoek” (Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren, 2019) 

Een cruciaal uitgangspunt was dat het verder 
ontwikkelen van Samen Opleiden inbreng vereist 
vanuit de drie perspectieven: de opleiding, de school 
en de student. Er is in de ontwerpnetwerken dan ook 
steeds samengewerkt in ‘driehoeken’: de student, 
zijn begeleider van de school en de begeleider van de 
lerarenopleiding. Deze driehoeken hebben verkend 
wat centraal moet staan om tot een samenhangend 
en betekenisvol curriculum te komen. Ze hebben 
samen ervaren en onderzocht hoe gesprekken 
kunnen worden gevoerd over de inhoud van het 
curriculum, over de passende leerroute en over het 
te behalen opleidingsniveau.

Een van de belangrijkste opbrengsten van het 
traject is het inzicht dat het noodzakelijk is om te 
ervaren wat het betekent om gezamenlijk aan een 
curriculum(onderdeel) te werken. Dan ontstaat het 
echte begrip van wat het betekent om het leren in de 
praktijk en op de opleiding aan elkaar te verbinden 
met het oog op de te bereiken opleidingsdoelen. 
Met elkaar hebben we geconcludeerd dat het niet 
gemakkelijk is om een samenhangend en betekenisvol 
curriculum(onderdeel) te ontwerpen. Het is 
duidelijk geworden dat inhoudsrijke gesprekken 
van aanstaande leraren met hun opleiders en 
begeleiders leiden tot afstemming en waardevolle 
inzichten, die kunnen worden gebruikt bij het verder 
bouwen aan een samenhangend curriculum.
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Tegelijkertijd weten we dat het voeren van deze 
gesprekken geen doel op zich is, maar een middel om 
te komen tot de uitwerking van een samenhangend 
curriculum en zo het Samen Opleiden een stap 
verder te brengen. Daarom willen we de werkwijzen 
en activiteiten van de ontwerpnetwerken delen 
met andere partnerschappen. Zo kunnen ook 
anderen ervaren wat het betekent om met elkaar 
een samenhangend curriculum te ontwerpen. Dat is 
samengebracht in deze ontwerpkit die coördinatoren 
c.q. wegbereiders van partnerschappen Samen 
Opleiden kunnen inbrengen in hun eigen 
partnerschap om het bouwen aan een samenhangend 
curriculum te ondersteunen.
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Achtergrond
2.1 De uitdaging
 
Door ruim twintig jaar samenwerken in opleidings-
scholen hebben scholen en lerarenopleidingen 
elkaar beter leren kennen. Dankzij de zo ontstane 
gemeenschappelijke basis van leren en opleiden, 
didactiek, reflectie en onderzoek, kunnen er nog 
meer stappen worden gezet om gezamenlijk te 
komen tot een curriculum dat het leren in de 
verschillende leeromgevingen verbindt.

We weten inmiddels dat de samenwerking tussen 
scholen en lerarenopleidingen niet vanzelf een 
curriculum oplevert dat de leermogelijkheden op 
de opleiding en in de school bij elkaar brengt. Het is 
niet eenvoudig om te komen tot een samenhangend 
curriculum omdat in een partnerschap veel 
verschillende actoren en praktijken uit verschillende 
organisaties met elkaar verbonden moeten worden 
om de gewenste opleidingsopbrengsten te bereiken. 
Daarbij komt dat participeren in de dagelijkse 
praktijk van de school wel allerlei leermogelijkheden 
biedt, maar niet vanzelf leidt tot startbekwaamheid.
 
Centrale vraag bij het bouwen aan een 
samenhangend curriculum is hoe je algemene 
opleidingsdoelen vertaalt naar een concreet leerplan 
voor de individuele student in zijn specifieke 
leeromgeving. De uitdaging is om in het complexe 
samenspel van actoren en factoren te komen tot 
samen ontwikkelen, samen uitvoeren en samen 
evalueren. Een samenhangend curriculum is altijd 
dynamisch omdat het vorm moet krijgen in een 
driehoek en elke driehoek is anders. Tegelijkertijd 
moet een samenhangend curriculum leiden tot 
gelijkwaardige opleidingstrajecten die plaatsvinden 
in situaties die niet gelijk zijn. 

2.2 De uitgangspunten

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop we 
Samen Opleiden een stap verder kunnen brengen, 
hebben we de complexiteit van het partnerschap 
teruggebracht tot een hanteerbaar samenspel 
van actoren op het niveau waar het curriculum 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd: de driehoek 
van de student, zijn schoolopleider en zijn 
instituutsopleider.

Figuur 1. De driehoek van Samen Opleiden

We gebruiken in deze publicatie 
consequent de termen ‘schoolopleider’ en 
‘instituutsopleider’. De schoolopleider en 
de instituutsopleider vertegenwoordigen, 
naast het perspectief van de student, 
het perspectief van de school en het 
perspectief van het instituut. Alle drie de 
perspectieven zijn nodig voor een driehoek. 
Daarnaast geven de termen schoolopleider 
en instituutsopleider aan dat het om 
opleiden gaat. Het werken volgens een 
leerplan of curriculum is daar namelijk een 
essentieel onderdeel van.

2

Student

SchoolopleiderInstituutsopleider

LEREN
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Bij het werken in de driehoek zijn 
school, opleidingsinstituut en student 
partners. Alle drie de ‘hoeken’ moeten 
zijn vertegenwoordigd, in een of 
meerdere personen. Afhankelijk van waar 
taken zijn belegd, wordt de opleiding 
vertegenwoordigd door de instituutsopleider 
en/of bijvoorbeeld de vakdidacticus of 
studieloopbaanbegeleider. De school wordt 
vertegenwoordigd door de schoolopleider 
en/of de werplekbegeleider. 

De deelnemers aan het ontwerpnetwerk 
raden sterk aan om de werkplekbegeleider 
(directe begeleider van de student) toe 
te voegen als extra deelnemer aan de 
driehoek. Hij is immers vaak het meest 
betrokken bij het leerproces van de student 
en speelt als zodanig een belangrijke rol 
in de opleiding van de student en in de 
ondersteuning van zijn leerproces.

Derhalve, waar ‘schoolopleider’ staat, kan 
‘schoolopleider en/of werkplekbegeleider’ 
gelezen worden.

Bij het ontwerpen van een samenhangend 
curriculum gelden de volgende uitgangspunten:

1.  Er is een doordachte samenhang tussen 
de verschillende onderdelen waaruit het 
curriculum bestaat en de verschillende niveaus 
waarop het bestaat (Biggs & Tang, 2011; Thijs 
& Van den Akker, 2009)1. Het is dus duidelijk 
vanuit welke visie en op welke wijze naar welke 
leeropbrengsten wordt toegewerkt. Het is 
helder hoe het algemene beoogde niveau is 

1  Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does (3rd ed.). New York: McGraw-Hill 
Education (UK). 
Thijs, A., & Van den Akker, J. (Eds.). (2009). Leerplan in ontwikkeling. SLO Stichting LeerplanOntwikkeling. 

uitgewerkt in het daadwerkelijke opleiden en 
leren. Visie, doelen, materialen, activiteiten 
en toetsing hangen samen (constructive 
alignment). We onderscheiden daarbij drie 
elementen: De Leeropbrengst, De Maat en De 
Leerweg.

Een curriculum is 
een beschrijving van 
hoe leren gepland 

en begeleid wordt in 
een onderwijskundige 

context1

De Leeropbrengst 
De leeropbrengst gaat over waar de 
leerwerkperiode toe moet leiden. Wat 
heeft de student aan het eind van de af te 
leggen leerweg geleerd? De leervraag van de 
student staat hierbij centraal. Deze leervraag 
komt meestal voort uit opleidingsdoelen, 
opleidingseisen of uit een thema dat op dat 
moment in de opleiding centraal staat. 

De Maat
De maat gaat over de kwaliteit van de 
leeropbrengst, de prestatie die de student 
aan het einde van zijn leerwerkperiode gaat 
leveren. Wanneer is de student tevreden? 

12



Wat is de maat van de opleiding? En welke 
maat hanteert de school? Het gaat om het 
vaststellen van de maat van de leeropbrengst 
van deze student, in deze leerwerkperiode en 
in deze leeromgeving.

De Leerweg
De leerweg geeft aan wat de student gaat 
doen om aan zijn leeropbrengst te werken om 
de afgesproken prestatie te kunnen leveren. 
De leerweg is het curriculum dat leidt tot de 
beoogde leeropbrengst en maat. Wat gaat 
de student gedurende deze leerwerkperiode 
doen in de klas? En buiten de klas? Met wie 
gaat hij in gesprek, op de opleiding, in de 
school of daarbuiten? En welke literatuur of 
beeldfragmenten gaat hij raadplegen?

2.  Leren is afhankelijk van de mogelijkheden 
van de omgeving waarin het leren plaatsvindt 
en van de manier waarop de lerende deze 
mogelijkheden gebruikt (Billett, 2003; 
Timmermans, 2012)2. Om een plan te maken 
voor het leren, is het zaak recht te doen aan 
het gegeven dat leren individueel en gesitueerd 
is. Een curriculum moet recht doen aan de 
leerbehoeften en de mogelijkheden van de 
lerende(n) en aan de mogelijkheden van de 
specifieke omgeving(en). De doelen van een 
opleiding geven de richting aan voor het leren.

2  Billett, S. (2003). Vocational Curriculum and Pedagogy: an activity theory perspective. European Educational Research Journal, 
2(1), 6-21. 
Timmermans, M. (2012). Kwaliteit van de Opleidingsschool. Over affordance, agency en competentieontwikkeling. Dissertatie. 
Tilburg: Universiteit Tilburg. 

3  Klarus, R. (2004). Omdat het nog beter kan. Competentiegericht opleiden van leraren. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 
25(4), 18-29

4  Little, J.W. (2012). Professional Development and Professional Community in the Learning-centered School. In M. Kooy & K. van 
Veen (Eds.), Teacher learning that matters: International perspectives (pp. 22-46). New York: Routledge.

3.  Het leren en opleiden krijgen vorm in de 
driehoek (Klarus, 2004)3. De kwaliteit van het 
Samen Opleiden is afhankelijk van de dynamiek 
die ontstaat tussen de drie partijen: lerende, 
werkplek en opleiding. Bij het vormgeven van 
het curriculum zijn alle drie de perspectieven 
gelijkwaardig (niet gelijk), en is ieder vanuit 
zijn eigen perspectief actief betrokken bij 
het maken, uitvoeren en evalueren van het 
curriculum. De drie partijen zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het slagen van het 
proces. De aanstaande leraar is zoveel mogelijk 
eigenaar van zijn eigen leren, maar de driehoek 
is de eigenaar van het ontworpen curriculum.

4.  Samen leren is gebaat bij werken aan concrete 
situaties. De opbrengst hangt af van de mate 
waarin ‘people have concrete things to tell one 
another and concrete instructional help to provide 
one another.’ (Little, 2012)4. Het bouwen aan 
een samenhangend curriculum gebeurt rond 
echte leertrajecten van echte studenten, zodat 
er uitdagingen aan het licht komen die daarbij 
daadwerkelijk moeten worden aangepakt.

Deze uitgangspunten vormen de basis voor het 
werken aan een samenhangend curriculum dat past 
bij de aanstaande leraar, bij zijn opleiding en bij de 
school waar hij een leerwerktraject uitvoert.
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2.3 Werkwijzen voor de driehoek

Tijdens het bouwen aan een samenhangend 
curriculum vertalen de student, de schoolopleider 
en de instituutsopleider (de driehoek) algemene 
leerdoelen (leeruitkomsten) naar een concreet 
leerplan voor de individuele student in zijn 
specifieke werkplekleeromgeving. Vragen die daarbij 
een rol spelen zijn:

•  Hoe kom je in de driehoek tot de interpretatie 
van de algemene leerdoelen? 

•  Hoe kom je samen tot een bij de lerende en bij 
de context passende concretisering?

•  Wie en wat heb je nodig om te leren?
•  Wanneer hebben het leren en de leeropbrengst 

kwaliteit?

Er moet expliciet aandacht zijn voor de vraag hoe 
de student, schoolopleider en instituutsopleider 
het beoogde curriculum interpreteren en 
implementeren en voor de manier waarop zij als 
driehoek functioneren. Dit betekent dat het helder is 
welke leeropbrengsten centraal staan, wat de maat 
is waar naartoe moet worden gewerkt en via welke 
leerweg de student dit kan bereiken. Wanneer er in 
de driehoek duidelijkheid is over het curriculum, kan 
de aanstaande leraar in toenemende mate eigenaar 
zijn van zijn eigen leren.

De ervaringen van de ontwerpnetwerken hebben 
ons geleerd dat de volgende werkwijzen hierbij 
ondersteunend zijn: 

1. Werk altijd met de volledige driehoek
De driehoek is de organisatorische eenheid die 
het samenhangende curriculum ontwerpt. Zorg 
ervoor dat bij het werken aan dit curriculum 
altijd alle drie de perspectieven van de driehoek 
vertegenwoordigd zijn.

Als een van de perspectieven ontbreekt, is het 
niet mogelijk om een curriculum te ontwerpen 
dat zowel recht doet aan de opleidingseisen, aan 
de specifieke leeromgeving als aan de betreffende 
student. In de ontwerpnetwerken is gebleken dat 
het erg moeilijk is – ook als je veel ervaring hebt – 
om het perspectief van de ander in te nemen en te 
verwoorden. 

2. Student eerst
Bij het bespreken van de verschillende aspecten 
van het samenhangend curriculum komt altijd 
eerst de student, daarna de schoolopleider en 
als laatste de instituutsopleider aan het woord. 

Om goed te kunnen inspelen op de leerbehoefte 
van de aanstaande leraar, is het van belang dat 
eerst zijn beeld helder wordt, zodat dit kan worden 
gespiegeld aan de doelen van de opleiding en 
vervolgens aan de mogelijkheden in de betreffende 
school. De aanstaande leraar is nieuwkomer in 
het beroep, in de school en in (het deel van) de 
opleiding. Als de meer ervaren actoren meteen 
hun inzichten verwoorden, dan belemmert dat 
de inbreng van de student, zo was de ervaring 
in de ontwerpnetwerken. Daarmee verdwijnt de 
authenticiteit van zijn inbreng. 

3. Afstemmen aan de voorkant
Voordat een leertraject begint, delen de drie 
actoren in de driehoek welke interpretatie 
en beelden zij hebben van de (bedoeling van 
de) beoogde leeropbrengst en komen zij tot 
een gedeeld beeld. De verkenning van elkaars 
perspectieven staat centraal.
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Het is van belang dit vooraf te doen, omdat dan 
bewust kan worden gekozen wat er om welke 
reden moet gebeuren. De ontwerpnetwerken 
hebben ervaren dat het afstemmen vooraf 
belangrijk is voor de student, omdat hij dan 
beter de regie kan nemen over zijn eigen leren. 
Als er vooraf goed is afgestemd, is er een solide 
basis voor het leertraject en de noodzakelijke 
ondersteuning.

4. Niet coachen maar participeren
De afstemming aan de voorkant is een gesprek 
tussen gelijkwaardige partners. Zij wisselen 
beelden, kennis, inzichten en perspectieven uit. 
Het is belangrijk dat de opleiders kritisch zijn 
op hun eigen rol.

In het gesprek vooraf geven de drie partijen samen 
vorm aan een onderdeel van het curriculum en 
is het van belang dat ieder zijn eigen kennis en 
inzicht inbrengt. Student, schoolopleider en 
instituutsopleider wisselen als gelijkwaardige 
partners uit. School- en instituutsopleider zijn 
hier nog niet aan het begeleiden. Dat begint pas 
als de aanstaande leraar met het uitvoeren van 
het leertraject start. Het blijkt voor opleiders 
en begeleiders een punt van aandacht te zijn 
om deze rollen (gesprekspartner en begeleider) 
te onderscheiden en om bij de afstemming 
vooraf uitsluitend de rol van gesprekspartner te 
vervullen.

5.  Eerst De Leeropbrengst, dan De Maat, en dan 
De Leerweg 
Elk leertraject start met het bespreken en 
concretiseren van de beoogde leeropbrengst. 
Op basis daarvan bespreekt de driehoek welke 
prestatie de student aan het einde van het 
traject gaat leveren en wanneer die prestatie 
voldoende en goed is. Pas daarna komt de keuze 
van activiteiten c.q. de leerweg aan de orde.

Op basis van een verkenning van curriculumtheorie 
hebben de ontwerpnetwerken duidelijk gemaakt 
welke stappen ertoe doen en wat er nodig is om 
een samenhangend curriculum te maken: om wat 
voor soort kennis, vaardigheden en houdingen 
het gaat (leeropbrengst), wanneer die in het 
kader van de opleiding voldoende zijn verworven 
(maat) en op welke wijze je die met de beschikbare 
mogelijkheden kunt verwerven (leerweg). Zo kan 
de student eigenaar zijn van zijn leren.

6.  Heen en weer pendelen tussen algemeen en 
specifiek
Bij het vaststellen van de leeropbrengst, de 
maat en de leerweg is het van belang te werken 
van algemeen naar specifiek en omgekeerd. Dit 
bevordert het inzicht in wat waarom geleerd 
moet worden. Elk niveau in het curriculum 
wordt zo verkend.

De ontwerpnetwerken hebben ervaren dat het van 
belang is om steeds een zogenaamde z-beweging 
te maken tussen aandacht voor het beroep en de 
opleiding in het algemeen enerzijds en aandacht 
voor deze student, in deze situatie, in deze fase van 
de opleiding anderzijds.

7. Leeromgeving in de breedte meenemen
Het samenhangend curriculum omvat zowel 
de activiteiten en het aanbod van de opleiding 
als de leermogelijkheden van de leerwerkplek. 
Beide worden meegenomen bij het ontwikkelen 
van de leerweg van de individuele student.

Het is noodzakelijk dat de driehoek niet alleen 
kijkt naar de leermogelijkheden van de klas, met 
de groep of van het vakgebied van de aanstaande 
leraar, maar expliciet aandacht besteedt aan 
de leeromgeving als geheel (wat er allemaal 
mogelijk is op school, op het opleidingsinstituut, 
binnen het partnerschap of zelfs daarbuiten). 
Dit is geen automatisme, zo is gebleken in de 
ontwerpnetwerken.
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8.  Elke stap eindigt met een concrete 
formulering
De gesprekken over de leeropbrengst, de maat 
en de leerweg eindigen met concrete beelden, 
formuleringen en afspraken.

Om samen aan de slag te gaan, ieder in zijn eigen 
rol, moeten er concrete afspraken worden ge-
formuleerd die bruikbaar zijn op de eerstvolgende 
dag. De driehoek weet wat eenieder te doen staat.

9. Afspraken staan
De driehoek vertaalt het algemene curriculum 
van de opleiding tot leraar in concrete 
leeropbrengsten, prestaties en activiteiten voor 
de betreffende student. Deze afspraken zijn 
leidend voor het leertraject van de student: een 
individueel gesitueerd leertraject. 

De ontwerpnetwerken hebben duidelijk gemaakt 
dat het noodzakelijk is om de afspraken die worden 
gemaakt vast te leggen, zodat de student weet dat 
hij niet het risico loopt dat iemand anders later in het 
traject een ander idee heeft of andere eisen stelt. 

2.4 Tot slot

De ervaring heeft geleerd dat het samenhangend 
curriculum op deze wijze betekenis krijgt binnen 
de driehoeken. Maar we zijn er nog niet. Hoewel de 
driehoeksgesprekken een prachtig middel zijn om 
grip te krijgen op het werken aan gezamenlijkheid en 
samenhang, zijn ze geen doel op zich. De gesprekken 
zijn het begin van een interessant en complex 
ontwikkeltraject met het doel te komen tot een 
samenhangend curriculum, en ontlenen daar hun 
waarde aan. 
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De ontwerpkit 
Deze ontwerpkit is bedoeld voor (inhoudelijk) coördinatoren c.q. wegbereiders van 
partnerschappen Samen Opleiden die met hun partnerschap het Samen Opleiden willen 
verdiepen, verder willen brengen. De ontwerpkit bevat alle instrumenten om een 
ontwerpnetwerk vorm te geven en te organiseren binnen het eigen partnerschap. 

Een ontwerpnetwerk is een groep driehoeken 
die onder begeleiding aan de slag gaat met het 
ontwerpen van een stuk curriculum volgens 
de principes en werkwijzen zoals beschreven 
in deze ontwerpkit. Idealiter bestaat een 
ontwerpnetwerk uit vier of vijf volledige driehoeken, 
die bestaan uit een student, een schoolopleider 
en een instituutsopleider. De studenten kunnen 
verschillende opleidingsroutes (VO) volgen en in 
verschillende leerjaren zitten. Met vijf driehoeken 
laat het aantal deelnemers het toe om zowel in de 
driehoek als met de afzonderlijke punten (studenten 
samen, schoolopleiders samen, instituutsopleiders 
samen) een goed gesprek te voeren. Op deze wijze 
benutten we optimaal het met en van elkaar leren, 
binnen de driehoek maar ook over de grenzen van de 
eigen driehoek heen.

We raden aan om klein te beginnen met het bouwen 
aan een samenhangend curriculum. Begin binnen 
het eigen partnerschap met één traject c.q. één 
ontwerpnetwerk van vier of vijf driehoeken. Klein 
beginnen geeft de begeleiders de gelegenheid 
om zich het werken met de instrumenten eigen 
te maken, de theoretische achtergronden over te 
brengen en de werkvormen in te zetten. Ook kunnen 
processen en opbrengsten in een kleine groep 
beter worden gemonitord en is het gemakkelijker 
zaken aan te passen aan de eigen context van het 
partnerschap. Ideeën en werkwijzen die in de kleine 
driehoek ontstaan, kunnen worden ingezet bij een 
herhaling of verbreding van het traject.

Het werken in de driehoek is het hart van het 
ontwerpnetwerk. Wanneer een van de hoeken 
niet deelneemt aan de activiteiten is de opbrengst 
minimaal. Alle werkvormen zijn gericht op het 
komen tot gedeelde betekenisverlening van de 
student, de schoolopleider en de opleider van het 
instituut.

Het is van meerwaarde de werkplek-
begeleider als extra deelnemer aan de 
driehoek toe te voegen. Hij is immers de 
directe begeleider van de student en speelt 
als zodanig een belangrijke rol in de opleiding 
van de student en in de ondersteuning van 
zijn leerproces.

Deze ontwerpkit bevat instrumenten om als 
ontwerpnetwerk een volledig traject van vijf 
bijeenkomsten uit te voeren, waarin aandacht is 
voor theoretische achtergronden, de leeropbrengst, 
de maat en het leerproces. De kit helpt 
partnerschappen om ervaring op te doen met het 
bouwen van een samenhangend curriculum. De 
opbrengsten kunnen binnen het eigen partnerschap 
worden gedeeld. Het gebruik van de ontwerpkit 
helpt ook om het gesprek binnen het partnerschap 
over Samen Opleiden én een samenhangend 
curriculum te verbreden.
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Waaruit bestaat de 
ontwerpkit?
Het traject bouwen aan een samenhangend 
curriculum heeft vijf onderdelen:
1. Een samenhangend curriculum als uitdaging
2. De Leeropbrengst
3. De Maat
4. De Leerweg
5. Eerste vervolgstappen binnen het partnerschap

De ontwerpkit biedt ondersteuning bij de 
bijeenkomsten van het ontwerpnetwerk in de vorm 
van:

Vijf praatplaten

Voor elk van de vijf bovengenoemde onderdelen is een 
praatplaat ontworpen. De praatplaten zijn een visueel 
hulpmiddel om de essentiële concepten en onderdelen 
van het bouwen aan een samenhangend curriculum in 
de vingers te krijgen/in het oog te houden (bijlage 1).

Vijf PowerPointpresentaties

Voor elk van de vijf bovengenoemde onderdelen 
zijn er presentaties opgenomen die in de (vijf) 
bijeenkomsten kunnen worden gebruikt. Afhankelijk 
van het aantal bijeenkomsten, de duur van de 
bijeenkomsten en de voorkennis van de aanwezigen, 
bepaalt de begeleider van de bijeenkomsten 
wanneer hij welke presentatie gebruikt. Zo kan 
de eerste (inleidende) presentatie bijvoorbeeld 
ook worden gebruikt in de bijeenkomst over De 
Leeropbrengst. 

De PowerPointpresentaties zijn voorzien van 
een geschreven toelichting in het notitievak. De 
begeleider kan natuurlijk ook zelf de presentatie 
verzorgen. In de presentaties is altijd een werkvorm 
opgenomen en uitgewerkt. Diezelfde werkvorm 
staat (met een toelichting) ook in deze handreiking.

Werkvormen

In de bijeenkomsten staat het gezamenlijk werken 
aan De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg in 
de driehoek centraal. Voor elk van deze onderdelen 
is een werkvorm opgenomen die in de driehoek kan 
worden gebruikt. De werkvormen zijn opgenomen in 
de PowerPointpresentatie. 

Daarnaast bevat de kit werkvormen voor evaluatie 
en reflectie. Deze werkvormen vinden de ene 
keer plaats in de driehoek en de andere keer in de 
‘punten’ van de driehoek: de groep studenten, de 
groep schoolopleiders (/werkplekbegeleiders) en de 
groep instituutsopleiders.

De werkvormen zijn in de ontwerpnetwerken 
uitgeprobeerd, aangescherpt en effectief 
gebleken. 

Wanneer er wordt gewerkt met meerdere 
driehoeken, is het aan te bevelen dat op bepaalde 
momenten ook ‘de punten’ met elkaar in gesprek 
gaan. Het is verrijkend als studenten ook 
met elkaar uitwisselen, en dat geldt ook voor 
schoolopleiders en instituutsopleiders. 
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Katern

Het volgende katern is in de ontwerpkit opgenomen: 
Timmermans, M., Kroeze C. (2019). Een samen-
hangend curriculum ontwerpen in de driehoek. 
Opbrengsten van een ontwerpnetwerk. Utrecht: 
Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.

Dit katern geeft inzicht in de uitdagingen en 
ervaringen van het bouwen aan het samenhangend 
curriculum. Het geeft de begeleiders van de 
bijeenkomsten de noodzakelijke informatie over de 
dynamiek van het proces en geeft een inkijk in de 
betekenis op zowel het niveau van de driehoek als 
op het niveau van de drie actoren in de driehoek. 
De katern is daarom een noodzakelijk onderdeel 
van de voorbereiding op het traject met een 
ontwerpnetwerk. Het katern kan ook voor- of 
achteraf door deelnemers van de ontwerpnetwerken 
worden gelezen.   

Video ‘Werken in de driehoek’

Naar aanleiding van de vier ontwerpnetwerken is 
er een video gemaakt. Deze biedt een informatieve 
en illustratieve inkijk in wat het betekent om 
in de driehoek aan een stukje samenhangend 
curriculum te werken. De video is te vinden op 
www.platformsamenopleiden.nl/driehoek. 
We raden aan om de video te bekijken 
als voorbereiding op de start van een 
ontwerpnetwerk in het eigen partnerschap. 

 
We hebben ervoor gekozen om geen theoretische 
verhandeling in deze handreiking op te nemen. 
Uitleg van theoretische achtergronden, 
van concepten en principes gebeurt in de 
PowerPointpresentaties, op de notitiepagina per 
PowerPoint sheet, en middels verwijzingen naar 
toegankelijke literatuur.
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Praatplaten
Een praatplaat kan op verschillende manieren 
worden ingezet tijdens de bijeenkomsten met het 
ontwerpnetwerk:
1.  Om het thema te introduceren. Wat weten 

de deelnemers al van de centrale thematiek? 
Het wordt helder wat de voorkennis is van de 
aanwezigen.

2.  Om na de presentatie van de theoretische 
achtergronden per thema met elkaar, in eigen 
woorden, betekenis te geven aan centrale 
begrippen.

3.  Om terug te blikken: voorkennis en gedeelde 
concepten en noties ophalen met het doel 
verbanden te leggen.

Door de praatplaat steeds terug te laten komen, 
werkt de groep aan een gedeeld referentiekader en 
worden de verbanden tussen de onderdelen sterker 
en rijker. Het draagt ook bij aan de professionele 
ontwikkeling van de deelnemers.

De praatplaten bieden kansen die verder 
reiken dan het doel van deze ontwerpkit. 
Aan de hand van de praatplaten kan worden 
besproken wat er in het eigen partnerschap 
gerealiseerd is en hoe de drie onderdelen 
concreet worden uitgewerkt. Beelden die 
men hierbij heeft kunnen worden gedeeld. 
De praatplaten zijn zo een instrument om 
binnen het partnerschap, in het licht van de 
waarborgen uit het nieuwe kwaliteitskader, 
het gesprek aan te gaan over de visie en 
over de uitwerking daarvan in het Samen 
Opleiden.

5.1 Praatplaat ‘Een gezamenlijk curriculum 
als uitdaging’ 

 
Deze praatplaat omvat de kernconcepten van Samen 
Opleiden en leren op de werkplek. De praatplaat 
is gericht op het denken over een (samenhangend) 
curriculum. De centrale vraag is: wat is het 
probleem, de uitdaging waar we voor staan? En wat 
is daarvoor een mogelijke oplossing?
 
In het gesprek kunnen de volgende zaken aan de 
orde komen:
•	 	Samen Opleiden als Samen Werken
•	 	Leren in twee contexten
•	 	Leren op de werkplek
•	 	Opleiden op de werkplek
•	 	Agency van de student
•	 	Affordance van de leeromgeving
•	 	Leren op de werkplek als participeren
•	 	Leren op de werkplek als acquireren
•	 	Afstemming van leren in twee contexten en de 

rol van de betrokkenen daarbij
•	 	Samenhangend curriculum
•	 	Recht doen aan de drie betrokkenen
 
Het gesprek zou moeten uitkomen bij de 
constatering dat het de uitdaging is om een 
geïndividualiseerd en gesitueerd curriculum te 
ontwerpen; dat zo’n samenhangend curriculum de 
geldende opleidingseisen, de leermogelijkheden van 
opleiding en werkplek en de leerbehoeften van de 
individuele student kan verbinden. 

Achtergrondliteratuur
•	 	Koster, B. (2014). Andere perspectieven. Een blik 

op het opleiden van aanstaande leraren op de 
werkplek. Tilburg: Fontys.

•	 	Kroeze, C., & Van Veen, K. (2017). Samen 
opleiden in twee contexten. In M. Timmermans 
& C. Van Velzen (Red.), Samen in de school 
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opleiden. Katern 4. Kennisbasis Lerarenopleiders 
(pp. 39-51). Breda: Vereniging Lerarenopleiders 
Nederland (Velon).

•	 	Nieuwenhuis, L., Hoeve, A., Nijman, D.-J., & Van 
Vlokhoven, H. (2017). Pedagogisch-didactische 
vormgeving van werkplekleren in het initieel 
beroepsonderwijs: een internationale reviewstudy. 
Nijmegen: NRO Projectnummer: 405-15-710. 
HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren.

•	 	Ten Dam, G., & Van Alebeek, F. (2005). In spin, 
de bocht gaat in. Uit spuit, de bocht gaat uit. 
Over opleiden in de school. VELON Tijdschrift 
voor Lerarenopleiders, 26(3), 4-14. 

•	 	Timmermans, M. (2012). Kwaliteit van de 
Opleidingsschool. Over affordance, agency en 
competentieontwikkeling. Dissertatie. Tilburg: 
Universiteit Tilburg.

•	 	Timmermans, M., & Van Velzen, C. (Red.). 
(2017). Samen in de school opleiden. Katern 4. 
Kennisbasis Lerarenopleiders. Breda: Vereniging 
Lerarenopleiders Nederland (Velon).

•	 	Thijs, A., & Van den Akker, J. (Eds.). (2009). 
Leerplan in ontwikkeling: Enschede: SLO.

•	 	Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning 
at the workplace. Educational Research Review, 
3(2), 130-154.

•	 	Verbiest, E. (2015). De focus: leren op de 
werkplek. Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen 
(PO). Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen – 
PO-Raad & VO-raad.

•	 	Verbiest, E., & Timmermans, M. (2015). 
De context: Opleiden in de school. Kwaliteitsreeks 
Opleidingsscholen (PO). Utrecht: Steunpunt 
Opleidingsscholen – PO-Raad & VO-raad.

5.2 Praatplaat ‘De Leeropbrengst’
 
Deze praatplaat geeft inzicht in wat een curriculum 
is en wat nodig is om het curriculum gezamenlijk 
vorm te geven. De centrale vraag is: wat moet deze 
student leren?
In het gesprek kunnen de volgende zaken aan de 

orde komen:
•	 	Curriculum en werkplekcurriculum, 

geïndividualiseerd en gesitueerd curriculum
•	 	Niveaus in curriculum
•	 	Beroep van leraar
•	 	Leeropbrengsten c.q. leeruitkomsten
•	 	Persoonlijke leerdoelen 
 
Het gesprek leidt ertoe dat de deelnemers zien wat 
een curriculum is en doet, en dat zij de relatie leggen 
tussen de kern van het beroep en de opleiding. De 
kern van het beroep wordt vertaald naar de doelen 
van de opleiding en de individuele en gesitueerde 
doelen van de betreffende student (en aanwezige 
bekwaamheden van de student/kenmerken van de 
werkplek). Dus van algemeen naar specifiek en dan 
ook nog passend bij de individuele student en de 
specifieke context. 
 
Achtergrondliteratuur
•	 	Kroeze, C., & Van Veen, K. (2017). Samen 

opleiden in twee contexten. In M. Timmermans 
& C. Van Velzen (Red.), Samen in de school 
opleiden. Katern 4. Kennisbasis Lerarenopleiders 
(pp. 39-51). Breda: Vereniging Lerarenopleiders 
Nederland (Velon).

•	 	Onstenk, J. (2015). Het werkplekcurriculum in 
de school: leren op de werkplek. Kwaliteitsreeks 
Opleidingsscholen (PO). Utrecht: Steunpunt 
Opleidingsscholen – PO-Raad & VO-raad.

•	 	Onstenk, J. (2018). Het werkplekcurriculum in de 
school. Opleiden op de werkplek. Kwaliteitsreeks 
/ Verdieping (PO). Utrecht: Platform Samen 
Opleiden & Professionaliseren.

•	 	Van den Akker, J., Kuiper, W., & Hameyer, 
U. (2003). Curriculum landscapes and trends. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

•	 	Van den Akker, J., & Nieveen, N. (2009a). 
Hoe borg je een goed curriculum? www.
kennisbasislerarenopleiders.nl/documents/
theorieCurriculumvraag3.pdf. 

•	 	Van den Akker, J., & Nieveen, N. (2009b). 
Hoe maak je een goed curriculum? www.
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kennisbasislerarenopleiders.nl/documents/
theorieCurriculumvraag2.pdf. 

•	 	Van den Akker, J., & Nieveen, N. (2009c). 
Waarom ontwikkel je een curriculum 
en wat is een curriculum dan? www.
kennisbasislerarenopleiders.nl/documents/
TheorieCurriculumvraag1aangepast.pdf. 

•	 	Van den Akker, J., & Thijs, A. (2009). Leerplan in 
ontwikkeling. Enschede: SLO.

5.3 Praatplaat ‘De Maat’

Deze praatplaat gaat over de beoordeling van het 
leren (op de werkplek) van leraren in opleiding. 
Centraal staat de vraag: wat is de maat? Of: wanneer 
is de prestatie van deze student voldoende of goed?
 
In het gesprek kunnen de volgende zaken aan de 
orde komen:
•	 	Beoordelen van leren (op de werkplek)
•	 	Proces en resultaat van beoordelen 
•	 	Wat is/doet een goede leraar?
•	 	Wat is/doet een goede leraar in deze school/

groep?
 
Het gesprek maakt duidelijk wat beoordelen van 
leren (op de werkplek) inhoudt. Het is belangrijk 
om vooraf te bespreken wat de maat is, omdat 
de student zich dan mede-eigenaar voelt van zijn 
beoordeling, van de maat: met welke prestatie laat 
je wat zien? Wanneer en waar? En wanneer is het 
voldoende en wanneer goed?

Achtergrondliteratuur
•	 	Sluismans, D., & Van der Klink, M. (2017). Het 

beoordelen van de beroepsbekwaamheid 
van startende leraren: naar een evenwichtig 
samenspel tussen opleidingsinstituut en school. 
In M. Timmermans & C. Van Velzen (Red.), 
Samen in de school opleiden. Katern 4. Kennisbasis 
Lerarenopleiders (pp. 123-140). Breda: Vereniging 
Lerarenopleiders Nederland (Velon).

•	 	Van der Klink, M., & Boon, J. (2017). Toetsen 
van werkplekleren. In H. van Berkel, A. Bax, 
& D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger 
onderwijs (3e ed., pp. 229–240). Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum.

5.4 Praatplaat ‘De Leerweg’

Deze praatplaat visualiseert de leerweg die de 
student kan doorlopen om zijn leeropbrengst te 
realiseren. De leerweg wordt op maat gemaakt, 
passend bij de leerdoelen van de student en bij 
de te leveren prestatie, waarbij hij kan kiezen uit 
de leermogelijkheden en het leeraanbod van de 
werkplek en de opleiding. Centraal staat de vraag: 
wat ga je allemaal doen om bij de maat, of zelfs 
voorbij de maat, te komen?
 
In het gesprek kunnen de volgende zaken aan de 
orde komen:
•	 	Curriculum
•	 	Affordance van de leeromgeving: activiteiten, 

interacties met personen en ondersteuning
•	 	Creëren van nieuwe leermogelijkheden
•	 	Authentieke situatie
•	 	Acquisitie en participatie
•  Rol van de student; agency
•	 	Doelgericht
•	 	Toevallige leermogelijkheden
•	 	Begeleiding
 
Het gesprek leidt tot het inzicht dat er bij het 
ontwerpen van een curriculum of leerweg veel 
keuzemogelijkheden zijn, en dat de inventarisatie 
van die mogelijkheden vooraf gaat aan het kiezen 
van de activiteiten die de student daadwerkelijk gaat 
uitvoeren. Wat gaan we inzetten? Waarom zetten 
we dat in? Wat kun je ervan leren? De leerweg is een 
logisch vervolg op het bepalen van de leeropbrengst 
en de maat.
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Achtergrondliteratuur
•	 	Crasborn, F. & Hennissen, P. (2019). Integratief 

begeleiden op de werkplek. In G. Geerdink & 
I. Pauw (Red.). Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we 
leraren op? Katern 7. Kennisbasis Lerarenopleiders 
(pp.55-84). Breda: Vereniging Lerarenopleiders 
Nederland (Velon).

•	 	Hennissen, P. (2016). De organisatie van de 
begeleiding en beoordeling van het werkplekleren. 
Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen (PO). 
Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen – 
PO-Raad & VO-raad.

•	 	Kroeze, C. (2014). Georganiseerde begeleiding 
bij opleiden in de school. Een onderzoek naar 
het begeleiden van werkplekleren van leraren 
in opleiding. Dissertatie. Tilburg: Universiteit 
Tilburg.

•	 	Onstenk, J. (2015). Het werkplekcurriculum in 
de school: leren op de werkplek. Kwaliteitsreeks 
Opleidingsscholen (PO). Utrecht: Steunpunt 
Opleidingsscholen – PO-Raad & VO-raad.

•	 	Onstenk, J. (2016). Werkplekleren bevorderen. 
Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen (VO). 
Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen – 
PO-Raad & VO-raad.

•	 	Timmermans, M. (2012). Kwaliteit van de 
Opleidingsschool. Over affordance, agency en 
competentieontwikkeling. Dissertatie. Tilburg: 
Universiteit Tilburg.

•	 	Zitter, I., & Hoeve, A. (2013). Hybride 
leeromgeving: het verweven van leer- en 
werkprocessen. ’s-Hertogenbosch/Utrecht: 
Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

5.5 Praatplaat ‘Eerste vervolgstappen binnen 
partnerschap’

Deze praatplaat brengt de complexiteit van het 
Samen Opleiden in een partnerschap in beeld: 
veel scholen, opleidingsinstituten en actoren zijn 
betrokken en spelen een rol. De bijzondere aard 
van de organisatie van een partnerschap Samen 
Opleiden brengt specifieke uitdagingen met zich 
mee bij het aansturen van de dagelijkse praktijk. De 
centrale vraag is: hoe kunnen de opgedane inzichten 
over het ontwerpen van een samenhangend 
curriculum binnen het partnerschap worden 
gedeeld, zodat het tot innovatie leidt? In deze 
praatplaat focussen we ons op kleine stappen en 
quick wins. 

In het gesprek kunnen de volgende zaken aan de 
orde komen:
•	 	De aard van de organisatie
•	 	Aansturen van een netwerk binnen organisaties
•	 	Hoe werkprocessen vorm krijgen en kunnen 

worden afgestemd
•	 	Ontwikkelprocessen in het partnerschap en 

binnen haar scholen
•	 	Activiteiten, taken en rollen bij innoveren
•	 	Betrokkenen bij Samen Opleiden
•	 	Kwaliteitscultuur

Helder wordt dat de kwaliteit van de processen 
tot stand komt doordat alle betrokkenen hetzelfde 
voor ogen hebben en dezelfde kwaliteit nastreven. 
Het partnerschap is een ‘losjes gekoppeld’ netwerk 
dat is verweven door de ‘losjes gekoppelde’ 
systemen van elke partner. Het ontwerpen van een 
samenhangend curriculum vereist een zorgvuldige 
implementatiestrategie waarin oog is voor kansen 
en bedreigingen. Een eerste stap is: breed delen en 
informeren, en aanhaken bij bestaande activiteiten 
en overleggen. De vraag is welke dat zijn binnen het 
eigen partnerschap?
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Werkvormen
Na de theoretische introductie worden de werkvormen ingezet. De werkvormen zijn erop 
gericht in de driehoek te ervaren voor welke uitdaging we staan en wat er nodig is om samen 
een curriculum te bouwen. 

In de bijeenkomsten van het ontwerpnetwerk 
oefenen de deelnemers aan de hand van de 
verschillende werkvormen met het voeren van 
gesprekken in de driehoek. Uitgangspunt is dat er 
gewerkt wordt met een aantal volledige driehoeken 
(bij voorkeur vier of vijf), die bestaan uit een student, 
een schoolopleider en/of werkplekbegeleider 
en een instituutsopleider. De studenten kunnen 
verschillende opleidingsroutes (VO) volgen en in 
verschillende leerjaren zitten.

Tussen de bijeenkomsten door gaan de driehoeken 
zelf met elkaar in gesprek. Het voeren van 
inhoudsrijke gesprekken in de driehoek kost 
tijd, maar is van groot belang om de werkelijke 
uitdagingen goed te ervaren. Om de tijd optimaal 
te benutten, is het belangrijk dat iedereen de 
gesprekken zorgvuldig voorbereidt. Wanneer de 
gesprekspartners goed op elkaar zijn ingewerkt 
kunnen zij de gesprekken ook online voeren. Ze 
kunnen nagaan of er nog andere (online) manieren 
zijn om tijdwinst te boeken in de voorbereiding en in 
het tussentijds onderhouden van contact. 

Omdat er in een ontwerpnetwerk met vier of vijf 
driehoeken wordt gewerkt, bevelen we aan om op 
bepaalde momenten ook ‘in de punten’ in gesprek 
te gaan. Het is verrijkend als studenten onderling 
uitwisselen, en dat geldt ook voor schoolopleiders 
c.q. werkplekbegeleiders en instituutsopleiders. Ook 
hier zijn suggesties voor opgenomen.
 

De werkvormen hebben betrekking op:
•	 	Het vaststellen van De Uitdaging, De 

Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg (6.1)
•	 	Reflectie op De Uitdaging, De Leeropbrengst, 

De Maat en De Leerweg (6.2).
•	 	Vervolgstappen binnen het partnerschap (6.3).

6.1 Werkvormen De Uitdaging,  
De Leeropbrengst, De Maat, De Leerweg

Deze paragraaf beschrijft werkvormen voor de vier 
elementen: De Uitdaging, De Leeropbrengst, De 
Maat en De Leerweg. Deze werkvormen kunnen 
worden gecombineerd met reflectieactiviteiten (6.2).
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Werken aan De Uitdaging:  
een samenhangend curriculum

Doel:  Zicht krijgen op de afstemming binnen het 
eigen opleidingstraject

Hoe:   Gesprek in de driehoek
Duur:  30 – 45 minuten

Oefening
In de inleiding is de uitdaging geschetst van 
Samen Opleiden: hoe zorgen we voor afstemming 
tussen alle betrokkenen, zodat de student geen 
evenwichtskunstenaar hoeft te zijn die balanceert 
tussen opleiding en school, maar een samenhangend 
(lees: één) opleidingstraject volgt. In deze oefening 
staat centraal hoe studenten, schoolopleiders en 
instituutsopleiders normaliter afstemmen over 
inhouden, begeleiding, opleiding en toetsing en hoe 
dit ervaren wordt. 

•	 	Neem het (deel van het) opleidingstraject dat 
de student volgt als uitgangspunt.

•	 	Reflecteer eerst individueel: wie stemt met wie 
af over het leren van de student? Waar gaat die 
afstemming over? Wat loopt goed (waar wordt 
afstemming ervaren) en wat vraagt aandacht?

•	 	Bespreek de bevindingen met elkaar: waar 
zitten overeenkomsten en waar verschillen? 
Ervaart de student de afstemming? En de 
schoolopleider en instituutsopleider? Tot welke 
conclusie komt de driehoek? Stel deze vragen 
eerst aan de student, dan aan de schoolopleider 
en dan aan de instituutsopleider.

•	 	Reflectie: wat kan morgen meteen aangepakt 
worden?

Variatie 1 
Ter voorbereiding op bovenstaande werkvorm kan 
het gesprek eerst in ‘de punten’ van de driehoek 
worden gevoerd: dus de studenten samen, (de 
werkplekbegeleiders samen), de schoolopleiders 
samen en de instituutsopleiders samen. Elke groep 
komt tot een aantal bevindingen en conclusies, 

die vervolgens plenair in het ontwerpnetwerk (de 
hele groep) worden gedeeld. Ook nu starten de 
studenten weer, daarna de schoolopleiders en dan 
de instituutsopleiders.

Variatie 2 
Bij de individuele reflectie: Maak een visueel 
overzicht van alle relaties van de student die 
voor hem van betekenis zijn in zijn huidige 
leerwerktraject. Dit kunnen formele relaties zijn met 
de georganiseerde begeleiders van de school of de 
opleiding, maar ook informele relaties, bijvoorbeeld 
met andere leraren in de school, niet onderwijzend 
personeel of met medestudenten. 

1.  De ontwikkeling van jou/de student staat 
centraal. Zet daaromheen alle personen die 
daadwerkelijk van betekenis zijn voor het leren 
van jou/de student.

2.  Trek lijnen tussen jezelf/de student en de 
personen die van betekenis zijn bij het leren. 
Teken een doorgaande lijn voor de formele 
relaties en een stippellijn voor informele 
relaties. Geef met de dikte van de (stippel)lijn 
aan wat het belang van de relatie is voor de 
ontwikkeling en het leren.

3.  Omcirkel de personen die als groep met elkaar 
overleggen (formeel of informeel) ten behoeve 
van het leren van jou/de student in het kader 
van het Samen Opleiden.

1

32



Voorbeelden van constellaties:

4.  Zet de personen uit je overzicht in een schema. 
Benoem in steekwoorden wat hun rol is in 
het partnerschap (studieloopbaanbegeleider, 
rector, medestudent, schoolopleider, etc.) 
en beschrijf in trefwoorden wat deze relatie 
betekent voor de ontwikkeling van de student 
(bijvoorbeeld: ‘Rolmodel klassenmanagement’, 
‘Feedback op lesvoorbereiding’, ‘Stoom 
afblazen’).

Wie Rol in partnerschap Trefwoorden

1.

2.

3.

Etc.

Achtergrondliteratuur
Kroeze, C. (2018). Begeleiding in de Opleidingsschool. 
Kwaliteitsreeks / Verdieping. Utrecht: Platform 
Samen Opleiden & Professionaliseren – VO.
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Werken aan De Leeropbrengst

Doel:  Komen tot gedeelde beelden van de 
leeropbrengst en daaruit voortkomend(e) 
leerdoel(en)

Hoe:   Gesprek in de driehoeken
Duur: 60 minuten

Voorbereiding
De student formuleert een leerdoel dat past bij de 
opleidingsfase waarin hij zich bevindt.

Oefening
Om tot een passende leeropbrengst te komen, moet 
duidelijk zijn wat de student moet leren en welke 
kennis, vaardigheden en houdingen hij daarvoor 
moet (leren) beheersen. Het moet helder zijn wat de 
relatie is tussen het algemene beroepsperspectief, 
het perspectief van de dagelijkse praktijk, en 
het perspectief van deze student. Beschreven 
leerdoelen, leeruitkomsten of opdrachten met 
richtlijnen voor interpretatie blijken niet voldoende 
te zijn. De drie partijen moeten dit interactief 
afstemmen.
 
De eerste stap op weg naar een samenhangend 
curriculum bestaat dan ook uit het gezamenlijk 
verkennen en concretiseren van de leeropbrengst 
(thema, beroepstaak, leeruitkomst). De driehoek 
komt tot een gedeeld beeld van de gekozen 
leeropbrengst en formuleert daaruit voortkomend(e) 
leerdoel(en).
 
Stap 1 (5 – 10 minuten): 
Student brengt leerdoel/leeruitkomst/thema in
Individueel:
•	 	Welke beelden heb jij bij het onderwerp uit het 

leerdoel en wat weet je ervan?
•	 	Wat doet een leraar, welke kennis moet hij 

hebben (in het algemeen), welke houding?
•	 	Hoe ziet dit onderdeel van het beroep eruit?

Noteer één beeld per geeltje. Ieder noteert in een 
andere kleur. 

Stap 2 (10 – 15 minuten): 
Beelden delen 
Deel de eigen beelden op volgende wijze:
•	 	Eerst brengt de student zijn beelden in. 

De opleiders luisteren en stellen alleen 
verhelderingsvragen over de inhoud van de 
beelden Let op: dit is een gelijkwaardig gesprek, 
dus stel geen coachingsvragen om de student 
tot zelfinzicht te brengen.

•	 	Vervolgens brengt de schoolopleider 
zijn beelden in. De anderen stellen 
verhelderingsvragen.

•	 	Ten slotte brengt de instituutsopleider zijn 
beelden in.

Plak de geeltjes ‘in cirkels’ op een groot 
vel: in de eerste ring de beelden van 
de studenten, in de volgende ring die 
van de schoolopleider en dan die van 
de instituutsopleider. Al pratend en 
toelichtend ordenen helpt om zicht te 
krijgen op de diverse perspectieven. Die 
kunnen in het gesprek daarna worden 
aangevuld.
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De driehoek kan ook gebruikmaken van een 
andere werkwijze c.q. online tool bij deze 
werkvorm. Het idee van de werkvorm blijft 
dan gelijk.

Tip

Leerkracht houdt 
rekening met ideeën 
van de kinderen

Geven 
van een 
goede les

Aansluiten niveau 
kinderen

Veiligheid bieden

Rekening houden 
met verschillende 
niveaus

Beginsituatie 
duidelijk

Er mogen fouten 
maken

Rust behouden in 
de klas zodat de 
info goed overkomt

Motivatie om te 
leren (kennis van 
de belevingswereld 
en werkvormen 
inzetten)

Duidelijk en 
voorspelbaar gedrag 
van de leerkracht 
(klaar werk)

Aansluiten bij niveau 
van de leerlingen bij 
instructie/uitleg

De doelen moeten 
duidelijk zijn

Goede opbouw in 
de les

De leerkracht is 
duidelijk in wat hij 
doet

Aansluiten bij de belevingswereld

Voorkennis met 
betrekking tot 
gedrag

Bij vragen van 
leerlingen duidelijke 
antwoorden en 
duidelijke uitleg 
geven

Doelen zijn duidelijk
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Stap 3 (10 – 15 minuten): 
Vergelijken en verbindingen leggen
Maak het overzicht compleet, is er nog wat aan te 
vullen? Beantwoord dan samen de vraag: Wat doet 
een leraar, wat moet hij kunnen, welke kennis moet hij 
hebben, welke houding is noodzakelijk? Noteer dit.

Stap 4 (15 – 20 minuten): 
Vertaling naar de student in zijn specifieke 
context
Stap 1 tot 3 hebben een beeld opgeleverd van wat 
een leraar doet, wat hij moet kunnen, en welke 
kennis en houding hij moet hebben. Vertaal dit beeld 
naar de (situatie van) de betreffende student:
•	 	Hoe ziet dit eruit op de partnerschool/

werkplek? Specificeren, aanvullen en eventueel 
doorhalen.

•	 	Wat kan jij al als student en waarin wil/moet jij 
je verder ontwikkelen?

•	 	Noteer de concrete leeropbrengst. Deze is de 
basis voor de werkvormen voor het vaststellen 
van De Maat en De Leerweg.

Variatie 1
Neem als uitgangspunt van het gesprek een leerdoel, 
leeruitkomst of thema dat op dit moment centraal 
staat in de opleiding van de student (in plaats van 
een eigen leerdoel).

Variatie 2
Gebruik een digitaal prikbord: verzamel alle 
informatie tussentijds, vul elkaar aan en gebruik 
dit als het uitgangspunt van het gesprek tijdens de 
bijeenkomst.

Variatie 3
Je kunt deze werkvorm uitvoeren met een groep 
studenten uit hetzelfde opleidingsjaar en de 
betrokken school- en instituutsopleiders.
•	 	Kies voor een centraal thema waar al deze 

studenten mee bezig zijn op het moment van de 
bijeenkomst.

•	 	Vraag alle betrokkenen om zich voor te 

bereiden zoals hierboven beschreven.
•	 	Werk in driehoeken, waarbij de punt ‘student’ 

uit meerdere studenten bestaat. Zorg ervoor 
dat het aantal niet te groot is om een goed 
gesprek te kunnen voeren.

•	 	Als er werkplekbegeleiders aansluiten, dan kan 
zowel de punt ‘student’ als de punt ‘school’ uit 
meerdere mensen bestaan. Zorg ervoor dat het 
aantal niet te groot is om een goed gesprek te 
kunnen voeren.

•	 	Neem wat meer tijd voor het formuleren van de 
individuele leeropbrengsten en zorg ervoor dat 
elke student afrondt met een eigen concreet 
geformuleerde leeropbrengst.

Als er minder tijd beschikbaar is: 
Vraag alle deelnemers om ter voorbereiding 
op de bijeenkomst over de leeropbrengst 
stap 1 (beelden noteren) al uit te voeren. In 
de bijeenkomst kan dan, na de uitleg van 
de centrale begrippen, meteen het gesprek 
hierover worden gevoerd in de driehoeken. 
Voordeel is dat de betrokkenen rustig, en 
op meerdere momenten, kunnen nadenken 
over hun beelden. 
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Werken aan De Maat
 
Doel:  Afstemmen over de prestatie van de 

student
Hoe:  Gesprek in de driehoeken 
Duur: 45 – 60 minuten

Oefening
De tweede stap om te komen tot een samenhangend 
curriculum is het bepalen van de maat: wat moet 
deze student voor het betreffende leerdoel, in 
dit deel van het opleidingstraject bereiken om te 
voldoen aan de eisen van de opleiding? Met andere 
woorden: welke prestatie levert de student aan het 
einde van het (afgebakende) leertraject? Wanneer 
voldoet die prestatie aan de gestelde eisen? Ook 
deze stap vraagt afstemming in de driehoek. 
Centraal staat de leeropbrengst die de driehoek 
heeft geformuleerd.

Stap 1 (5 – 10 minuten)
Individueel: bedenk ieder wat een bekwame leraar 
bij deze leeropbrengst in ieder geval moet weten 
(kennis) en kunnen (vaardigheden) en welke attitude 
(houding) daarvoor nodig is. Noteer dat.
De volgende vraag kan helpen om de oefening te 
richten: als je een willekeurige leraar op een school 
zou moeten beoordelen op deze leeropbrengst, wat 
wil jij dan zeker bij hem zien?

Stap 2 (15 – 20 minuten)
•	 	Gesprek in de driehoek. Breng om beurten 

in wat je bij stap 1 hebt genoteerd (eerst de 
student).

•	 	Maak samen een overzicht van de algemene 
maat: welke kennis, welke vaardigheden en 
welke houding spelen hierbij een rol?

•	 	Spiegel dit aan de dagelijkse praktijk 
(gesitueerd): hoe ziet dit eruit op de school/
werkplek van de student? Bij welke leraren 
zie je dat terug? Op welke manier? Waar zitten 
verschillen in uitvoering? Spelen hier bijzondere 
omstandigheden, bijvoorbeeld door de visie of 

inrichting van de school? Spelen kenmerken van 
leerlingen, de plek van de school een rol van 
betekenis?

Stap 3 (15 – 20 minuten)
•	 	Individueel: bedenk en noteer ieder wat deze 

student in deze school/werkplek zou moeten 
kunnen. Breng dit om beurten in en creëer zo 
concreet mogelijk de minimale maat voor deze 
student.

•	 		In de driehoek: beschrijf zo concreet mogelijk 
welke kennis, vaardigheden en houding de 
student moet hebben als hij aan het einde van 
de leerwerkperiode zijn leerdoel heeft bereikt.  
Hou daarbij rekening met de opleidingsfase 
waarin hij zich bevindt.  
• Wat doet de student dan? En de leerlingen?

 •  Wat kan en weet de student dan? En de 
leerlingen? 

•	 	Formuleer de maat op twee niveaus: wanneer 
ben je tevreden als student? En wanneer ben 
je echt trots? Hou daarbij rekening met de 
specifieke context van de werkplek.

•	 	Bespreek dit in de driehoek, formuleer de maat 
zo concreet mogelijk en leg dit vast.

Bespreek in de driehoek, aanvullend op het 
vaststellen van de maat, ook op welke wijze 
de maat straks wordt vastgesteld: wie komt 
‘meten’, wanneer en met behulp van welke 
instrumenten? Welke rol speelt de student 
hier zelf in? Neem dit op in de afspraak: hoe 
en wanneer vindt de beoordeling plaats?
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Variatie 1 
Presenteer als afsluiting de geformuleerde maten in 
de groep. Is de maat concreet genoeg geformuleerd? 
Is voor iedereen duidelijk wat de maat is?

Variatie 2  
Wanneer je de oefening uitvoert met studenten uit 
hetzelfde opleidingstraject (VO) en/of hetzelfde 
opleidingsjaar, dan kun je de opbrengsten van de 
verschillende driehoeken met elkaar vergelijken.

De studenten zitten allemaal in hetzelfde 
opleidingstraject/opleidingsjaar: Komen de 
beschrijvingen van de maat overeen? Zo niet: 
waar zitten de verschillen? Zijn de verschillen 
toe te schrijven aan de specifieke context of aan 
de beginsituatie van de studenten? Of speelt iets 
anders een rol? Bespreek dit met elkaar.

Variatie 3
Zitten de studenten in verschillende opleidingsjaren  
dan is een reflectie aan de hand van de volgende 
vraag leerzaam: zie je het verschil in opleidingsjaar 
terug in de geformuleerde maten? Bevraag elkaar en 
geef feedback.
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 Werken aan De Leerweg

Doel:  Activiteiten kiezen die passen bij  
De Leeropbrengst en bij De Maat

Hoe:   Gesprek in de driehoeken
Duur: 30 – 45 minuten

Oefening
Nu de leeropbrengst en de maat zijn vastgesteld, kan 
de leerweg van de student worden samengesteld. 
De leerweg bestaat uit activiteiten – in de breedste 
zin van het woord – op de werkplek en op het 
opleidingsinstituut. Ook nu werkt de driehoek van 
breed naar smal: welke mogelijke activiteiten op 
instituut en werkplek passen bij de leeropbrengst 
en de maat? En welke van die activiteiten passen 
op dit moment het beste bij deze student in deze 
specifieke situatie? De driehoek legt de keuzes vast 
in een leerwerkplan. 

 Stap 1 (5 – 10 minuten)
Centraal staan de vastgestelde leeropbrengst en 
maat. Individueel. Noteer voor jezelf zo concreet 
mogelijk van wie/wat/waar en wanneer de student 
wat kan leren?
•	 	Waar denk je meteen aan?
•	 	Welke activiteiten zijn er waar je wat minder 

snel aan zou denken?
•	 	Wat zijn passende activiteiten die je eerder 

‘buitenschools’ zou noemen?
•	 	Welke activiteiten zijn verplicht vanuit de 

opleiding? En vanuit de werkplek?

Stap 2 (5 – 10 minuten)
Bespreek de in stap 1 genoteerde leermogelijkheden 
in de driehoek en maak samen (beginnend bij de 
student) een overzicht van alle mogelijkheden om 
het leerdoel te bereiken.
•	 	Wat is er mogelijk op de werkplek?
•	 	Wat is er mogelijk vanuit/op de opleiding (denk 

ook vanuit de koppeling theorie-praktijk)?
•	 	Wat is er nog meer mogelijk, bijvoorbeeld 

buitenschools?

•	 	Wat mist en wat zou je nog willen/kunnen 
toevoegen? Vul dit aan. 

Stap 3 (15 minuten)
Ontwerp een passende leerroute op een flipover: 
hoe gaat deze student zijn doelen bereiken? Wat 
gaat hij doen – wat past bij hem? En wat is mogelijk 
in de context van de school?
•	 	Welke activiteiten zijn verplicht?
•	 	Welke activiteiten op de werkplek passen het 

beste?
•	 	Wat kan de student allemaal doen op de 

opleiding? Welke kennis heeft de student 
nodig? Welke activiteiten zijn verplicht? Welke 
keuzeactiviteiten zijn passend?

•	 	Welke begeleiding heeft de student van wie 
nodig ter ondersteuning? Wie op de werkplek? 
Wie op de opleiding? 

•	 	Leg dit vast in een leerwerkplan.

Variatie 1 
Stap 1 (komen tot een zo breed mogelijk scala aan 
leeractiviteiten) kan ook in de ‘punten’ (studenten 
samen, schoolopleiders samen en instituutsopleiders 
samen) worden uitgevoerd, ook als de leerdoelen 
van de studenten sterk uiteenlopen. Met de eigen 
groep brainstormen over leermogelijkheden kan tot 
verrassende inzichten leiden.

In de gesprekken in de driehoeken en 
de punten passeren allerlei kenmerken 
en kwaliteiten van de leerwerkplek de 
revue. Maak hiervan een overzicht (per 
werkplek): welke expertise is er aanwezig 
in het lerarenteam, welke specifieke 
werkvormen worden gebruikt, welke 
organisatievormen, et cetera. Andere 
studenten en werkplekbegeleiders kunnen 
hiervan profiteren. Bovendien is de werkplek 
een krachtiger leerwerkomgeving als de 
kenmerken ervan expliciet zijn benoemd.
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6.2 Werkvormen voor reflectie
 
Deze paragraaf beschrijft een aantal 
reflectie-oefeningen die zijn gericht op 
het proces dat de driehoeken hebben 
doorlopen: het vaststellen van de drie 
onderdelen. De deelnemers kunnen 
deze werkvormen inzetten om terug 
te blikken op het vaststellen van de 
drie onderdelen, aan het eind van de 
betreffende bijeenkomst of aan het 
begin van de volgende bijeenkomst.

Reflecteren met ‘de eigen punt’
 
Doel:  Ervaringen m.b.t. De 

Leeropbrengst, De Maat en De 
Leerweg duiden

Hoe:  Reflectiegesprek In de ‘punten’ 
Duur: 30 minuten

Oefening
Studenten, schoolopleiders en 
instituutsopleiders reflecteren als 
groep (per punt) op de ervaringen die 
zij hebben opgedaan in de gesprekken 
over de leeropbrengst, de maat of de 
leerweg. 

•	 	Stap 1. Bespreek je ervaring met 
de werkvorm: hoe ging het? Wat 
gebeurde er? Kom samen tot een 
waardering: wat was anders in 
vergelijking met hoe het nu gaat en 
wat was daar goed aan en wat niet?

•	 	Stap 2. De ‘punten’ doen plenair 
kort verslag van hun bevindingen. 
Eerst de studenten, daarna de 
schoolopleiders en tot slot de 
instituutsopleiders.

•	 	Stap 3. Welke conclusies kunnen 
getrokken worden over de rol van 
elk van de drie ‘punten’? Welke 
conclusie trekt een ieder voor 
zichzelf? Wat zijn persoonlijke 
aandachtspunten?
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Reflecteren in de driehoek

Doel:  Ervaringen duiden en het werken in de 
driehoek optimaliseren

Hoe:  Reflectiegesprek in de driehoeken 
Duur: 30 minuten

Oefening
De driehoeken reflecteren op de ervaringen die 
zij hebben opgedaan in de gesprekken over de 
leeropbrengst, de maat of de leerweg.
•	 	Bespreek jullie ervaring met de werkvorm:  

hoe ging het? Wat gebeurde er?
•	 	Kom samen tot een waardering: wat was anders 

in vergelijking met hoe het nu gaat en wat was 
daar goed aan en wat niet?

•	 	Wat kan beter?
•	 	Tot welke conclusie komt de driehoek?
•	 	Hoe willen we dit verder doorzetten? Wat gaan 

we doen?
•	 	De driehoeken doen plenair kort verslag van 

hun bevindingen.

Combineer de twee activiteiten: voer eerst 
het gesprek in de ‘punten’, bespreek dan in 
de driehoek wat daarvan in het bijzonder 
belangrijk is voor jullie driehoek, en spreek 
vervolgens af hoe jullie een en ander willen 
doorzetten.

Wat gaan we morgen meteen doen?

Doel:  Komen tot een aantal concrete eerste 
stappen

Hoe:  Alle betrokkenen 
Duur: 20 minuten

Oefening
Op basis van de ervaring met het vaststellen 
van De Leeropbrengst, De Maat en De Leerweg 
in de driehoek, is het mogelijk eerste kleine 
verbeterpunten te formuleren voor de dagelijkse 
praktijk van opleiden binnen het partnerschap. In 
deze oefening formuleren de deelnemers de drie 
belangrijkste punten die morgen in het partnerschap 
kunnen worden uitgevoerd.

Sneeuwbal:
•	 	Schrijf voor jezelf drie dingen op die je vanaf 

morgen zou willen inzetten, gebruiken of 
anders wilt doen.

•	 	Deel dit in tweetallen en kom tot drie 
gezamenlijke actiepunten.

•	 	Deel in viertallen en kom tot drie gezamenlijke 
actiepunten.

•	 	Deel in achtallen en kom tot 3 gezamenlijke 
actiepunten.

•	 	Noteer de drie actiepunten. Iedereen gaat 
ermee aan de slag. In een volgende bijeenkomst 
wordt teruggekeken op de ervaringen.

Variatie 1
Voer deze oefening uit in ‘de punten’, zodat er voor 
elke ‘punt’ actiepunten worden geformuleerd. 
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er?
Welke actiepunten worden meteen opgepakt?
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6.3 Werkvormen vervolgstappen 
binnen het partnerschap 
 
Deze oefeningen zijn bedoeld voor 
de laatste bijeenkomst, omdat ze 
zijn gericht op vervolgstappen in het 
partnerschap.

Reflectie op het samen bouwen 
aan een samenhangend curriculum 

Doel:  Vanuit het eigen perspectief 
de uitdaging van een 
samenhangend curriculum 
duiden

Hoe:  In de ‘punten’
Duur: 30 minuten

Oefening
In vier bijeenkomsten hebben de 
deelnemers in driehoeken en ‘punten’ 
ervaring opgedaan met het ontwerpen 
van een samenhangend curriculum. 
Zij hebben zich beziggehouden met 
De Uitdaging, De Leeropbrengst, De 
Maat en De Leerweg, en hebben kennis 
en inzichten opgedaan. Om grip te 
blijven houden op de uitdaging en de 
oplossingsrichting (een samenhangend 
curriculum) is het noodzakelijk om 
alles weer samen te brengen: wat is de 
onderlinge samenhang?

Stappen
1.  De studenten, de schoolopleiders 

en de instituutsopleiders vormen 
elk een groep (punt).

2.  Elke punt krijgt de losse 
afbeeldingen van de eerste vier 
praatplaten (zie bijlage 2).

3.  Op een leeg vel maken de groepen 
een poster over hoe te komen 
tot een stukje samenhangend 
curriculum voor een bepaalde 
student in een bepaalde situatie. 
Deze poster moet uitdrukken wat 
de kern is, wat de uitdagingen zijn 
en waar oplossingen zitten.

4. Elke punt formuleert een advies.
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5.  Van iedere punt presenteert iemand de 
geformuleerde adviezen (eerst de studenten).

6.  De deelnemers benoemen en bespreken 
verschillen en overeenkomsten in de adviezen.

Variatie 1
Bij stap 5: Formuleer een gerichte opdracht. Geef 
jezelf als groep de opdracht iets specifieks te gaan 
aanpakken, maken of doen om het samenhangend 
curriculum vooruit te helpen.

Variatie 2
Bij stap 6: Breng alle overeenkomsten samen. Welke 
stappen kan het partnerschap nemen? Kies twee 
acties die je gaat uitvoeren. 

Waar liggen kansen?

Doel:  Bewustwording van kansen om aan een 
samenhangend curriculum te werken

Hoe:  In de ‘punten’, in de driehoeken
Duur: 20 minuten

Oefening
Het werken aan een samenhangend curriculum 
binnen een partnerschap is een bewuste keuze 
die een gedragen visie vereist. Het is, gezien de 
structuur van een partnerschap, een complexe 
innovatie. De ervaringen die zijn opgedaan met 
deze ontwerpkit zijn slechts een eerste stap en 
hebben vooral ‘bewustwording en ervaren’ als doel. 
Desalniettemin kan elk partnerschap kleine stappen 
zetten om de ervaring te delen: waar liggen kansen? 
Aan welke ‘haakjes’ kan het worden opgehangen?

Bespreek waar kansen liggen om het samenhangend 
curriculum onder de aandacht te brengen. Kijk eens 
waar komend half jaar kansen liggen.

Bespreek in de punten:
•	 	In welke activiteiten, bijeenkomsten, afspraken 

kan jij aandacht vragen voor ‘samenhangend 
curriculum’? Elke punt vult dit in vanuit zijn 
eigen perspectief.

•	 	Op welke manier kan je er aandacht voor vragen 
(informeren, uitproberen, etc.)?

•	 	Wie en wat heb je daarvoor nodig?
•	 	Welke actie kan jij meteen ondernemen? Waar 

heb jij direct invloed op?
•	 	Maak een overzicht van al deze kansen.

Bespreek in de driehoeken:
•	 	Deel met elkaar de opbrengsten uit de punten. 

Waar zitten overeenkomsten, waar verschillen?
•	 	Bekijk bij welke partij de kansen horen: bij de 

partnerschool (locatie/specifieke school/alle 
scholen), bij het opleidingsinstituut (instituten) 
of bij het partnerschap.

 •  Wie heeft er invloed op het welslagen van 
deze kans?

 •  Wie ga je benaderen en betrekken om dit te 
realiseren?

•	 	Maak hiervan een overzicht.
 
Maak gezamenlijk een actielijstje voor de komende 
weken.
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Tot slot
Deze ontwerpkit en handreiking geven een eerste 
aanzet om te komen tot een samenhangend 
curriculum. De ervaringen tot nu toe hebben geleerd 
dat er nog veel stappen gezet kunnen worden. Op 
allerlei fronten gaan we door met de ontwikkelingen 
die we in de vier ontwerpnetwerken in gang hebben 
gezet. 

Als we met deze ontwerpkit bereiken dat 
studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders 
en instituutsopleiders gestructureerd en regelmatig 
met elkaar praten over het opleidingstraject van de 
student en zo komen tot meer afstemming en meer 
eigenaarschap van de student, dan hebben we een 
belangrijke stap gezet.

Woord van dank

Wij danken het Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren, dat onze lang gekoesterde 
wens – experimenteren met driehoeken rondom een 
samenhangend curriculum – in vervulling heeft laten 
gaan. 
 
Deze ontwerpkit zou er niet geweest zijn 
zonder alle enthousiaste deelnemers van de vier 
ontwerpnetwerken. Zij hebben ons gespiegeld, onze 
oefeningen uitgeprobeerd en van feedback voorzien. 
Het dient nog eenmaal te worden gezegd dat de 
bijdrage van de studenten van onschatbare waarde 
is geweest.

Samen hebben we betekenis en invulling gegeven 
aan het bouwen aan een samenhangend curriculum. 
Heel veel dank daarvoor.

Over de auteurs

Miranda Timmermans is gepromoveerd 
op een onderzoek naar de kwaliteit van de 
opleidingsschool. Ze werkt als Lector Leerkracht aan 
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ze als zelfstandig trainer/adviseur en onderzoeker 
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Tevens is ze voorzitter van de Velon (Vereniging 
Lerarenopleiders Nederland). 
 
Chris Kroeze is onderwijskundige en werkt als 
lerarenopleider aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen. In 2014 promoveerde hij op een 
onderzoek naar de georganiseerde begeleiding 
bij het Opleiden in de School. Sindsdien houdt 
hij zich als onderzoeker en lerarenopleider bij 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bezig 
met vraagstukken rondom het werkplekleren 
als onderdeel van het curriculum.  Hij is 
instituutsopleider bij Mbo Opleidingsschool 
Arnhem & Achterhoek.

Miranda en Chris hebben samen vier ontwerp-
netwerken ‘Een samenhangend curriculum 
ontwerpen’ van PO- en VO-partnerschappen 
begeleid. 
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Bijlage 1. 
De vijf praatplaten

Praatplaat 1. ‘Een gezamenlijk curriculum als uitdaging’ 

Praatplaat 2. ‘De Leeropbrengst’

Praatplaat 3. ‘De Maat’

Praatplaat 4. ‘De Leerweg’

Praatplaat 5. ‘Eerste vervolgstappen binnen partnerschap’
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Bijlage 2.
Reflectie op het 
samen bouwen aan 
een samenhangend 
curriculum
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www.platformsamenopleiden.nl_
Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is 
een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad  
en de lerarenopleidingen.

Deze ontwerpkit bevat handreikingen en instrumenten om 
als driehoek – student, schoolopleider, instituutsopleider 
– een samenhangend curriculum(onderdeel) te ontwerpen. 
Een samenhangend curriculum voldoet aan de geldende 
opleidingseisen, sluit aan bij de leermogelijkheden van de 
leerwerkplek, én komt tegemoet aan de leerbehoeften van de 
individuele student. 

Deze kit biedt coördinatoren en wegbereiders binnen 
partnerschappen Samen Opleiden materialen en werkvormen 
om binnen het eigen partnerschap een ontwerpnetwerk op 
te zetten en driehoeken te begeleiden bij het voeren van 
het juiste gesprek over De Leeropbrengst, De Maat en De 
Leerweg. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze 
ontwerpkit gebruiken om hiermee ervaring op te doen en zo 
het samen opleiden binnen het partnerschap te verdiepen.
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