
Een curriculum  
in samenhang 
Ontwerpen in de driehoek

De organisatie van uw partnerschap Samen Opleiden staat en de 
samenwerking is intensief. Er is ruimte om volgende stappen te 
zetten. Het nieuwe Kwaliteitskader maakt dit concreet en urgent: een 
samenhangende en consistente leeromgeving waarin sprake is van een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid én van verbinding tussen theorie 
en praktijk. Het ontwerpnetwerk ‘Een curriculum in samenhang’ 
nodigt partnerschappen uit om de opdracht samen te verkennen.

De afgelopen jaren hebben we in vier ontwerp-
netwerken PO en VO gewerkt aan het bouwen van 
een curriculum in samenhang. Dit heeft geleid tot 
een ‘Ontwerpkit’; Bouwen aan een samenhangend 
Curriculum voor het opleiden van leraren. Met dit als input 
starten we komend jaar weer een nieuw traject voor 
geïnteresseerde partnerschappen Samen Opleiden. 
Wilt u met een driehoek (school, instituut én student) 
van uw partnerschap po, vo of mbo, samen met ons, 
een onderdeel van een samenhangend curriculum 
ontwikkelen? 

Onder begeleiding van Miranda Timmermans en 
Chris Kroeze gaan we al ontwerpend aan de slag 
met de ontwerpkit. Het resultaat is niet alleen een 
samenhangend curriculum onderdeel voor uw eigen 
opleiding, maar ook een uitbreiding van de tool voor het 
bouwen van een curriculum in samenhang.

Is dit een mooie verdieping voor uw partnerschap? 
Meld u dan aan!

Doel
Bouwen aan een gezamenlijk curriculum in de context 
van het Samen Opleiden en Professionaliseren.

Type netwerk
Eén netwerk voor partnerschappen uit het po, vo en 
mbo begeleid door Miranda Timmermans en Chris 
Kroeze. Het netwerk bestaat uit zes partnerschappen. 
Uit elke sector kunnen er twee partnerschappen 
deelnemen. 

Mijn deelname aan het ontwerpnetwerk heeft onze 
driehoek en opleidingsschool H2O als geheel enorm 
veel inzicht geboden in de complexiteit van het 
curriculum werkplekleren en hoe je daar met een 
tool en de goede gesprekken voor de student 
meer maatwerk, focus en eigenaarschap in kunt 
aanbrengen. Het leerwerkplan is inmiddels niet 
meer weg te denken bij ons! – Carry Quint, 
schoolopleider Haarlemmermeer Lyceum en 
lerarenopleider Universiteit Utrecht 

Deelname
Per partnerschap neemt een vaste driehoek van 
student, school en opleiding deel. Afhankelijk 
van waar taken zijn belegd wordt de opleiding 
vertegenwoordigd door de instituutsopleider, de 
vakdidacticus of studieloopbaanbegeleider. De school 
wordt vertegenwoordigd door de schoolopleider. 
Deelname door de werkplekbegeleider of mentor van 
de student wordt sterk aangeraden. Die is immers nauw 
betrokken bij het leerproces van de student en speelt 
een belangrijke rol in de opleiding van de student en de 
ondersteuning van diens leerproces. 

Frequentie
Het netwerk bestaat uit vier bijeenkomsten. Voor de 
bijeenkomsten reserveren we maximaal een halve dag. 
De fysieke ontmoetingen vinden plaats in Utrecht. 
Twee bijeenkomsten vinden fysiek plaats en twee 
bijeenkomsten worden online georganiseerd.

https://www.platformsamenopleiden.nl/aameldformulier-ontwerpnetwerk-schooljaar-2021-2022/


Waar verbindt u zich aan?
U neemt deel aan alle vier de bijeenkomsten, met alle 
drie of vier betrokken deelnemers uit uw partnerschap.
Per bijeenkomst werkt u onder begeleiding van 
Miranda en Chris samen met afgevaardigden (opleiding, 
school en student) van vijf andere partnerschappen 
aan de implementatie van de werkwijze van het 
ontwerpnetwerk in uw organisatie.

Binnen het ontwerpnetwerk zoeken we samen naar 
een praktische uitwerking van wat er binnen Samen 

Opleiden op papier gereguleerd wordt. We creëren 
praktische handvatten voor bijvoorbeeld het 
werken met het kwaliteitskader.

– Erwin de Vos, projectleider Samen Opleiden 
Hogeschool Leiden

Werkwijze ontwerpnetwerk
•  Verdiepen van opleiden in de context van in de 

school opleiden
•  Benutten van elkaars expertise/kwaliteiten als 

school, opleidingsinstituut en student
•  Werken met en het verscherpen van de tool en 

ontwerpprincipes
• Co-creatie

Resultaten – producten
Elk partnerschap heeft aan het einde kennis, ervaring 
en vaardigheden opgedaan omtrent het ontwikkelen 
van een gezamenlijk curriculumonderdeel in de 
driehoek en nagedacht over hoe dit te verbreden binnen 
het eigen partnerschap.

Data bijeenkomsten
• Vrijdag 10 september van 9:30 tot 12:30 (fysiek)
• Vrijdag 17 september van 9:30 tot 12:30 (online)
• Vrijdag 24 september van 9:30 tot 12:30 (online)
• Vrijdag 15 oktober van 9:30 tot 12:30 (fysiek)

Ik heb door mijn deelname aan het 
ontwerpnetwerk geleerd hoe nuttig het is om 
op één lijn te zitten met mijn begeleiders. Het 
zal je verbazen hoeveel uiteenlopende visies en 
meningen er zijn in een driehoek van de student 
en diens begeleiders!”  – Renzo Schraven, 
leraar-in-opleiding natuurkunde Fontys 
Hogeschool

Miranda Timmermans werkt als lector Samen 
Opleiden & Professionaliseren bij de Marnix Academie 
in Utrecht, waar ze zich bezig houdt met vragen 
rondom leren en opleiden op de werkplek, in de school 
opleiden en de kwaliteit van de opleidingsschool. 
Daarnaast werkt ze als zelfstandige aan opdrachten 
die te maken hebben met de kwaliteit van leren 
en opleiden op de werkplek, begeleidt ze aspirant-
opleidingsscholen en ondersteunt zij bij de 
ontwikkeling van samenhangende curricula. Verder is 
ze betrokken bij diverse opdrachten rondom (kwaliteit 
van) leren en opleiden op de werkplek. Tevens is ze 
voorzitter van de Velon (Vereniging Lerarenopleiders 
Nederland).

Chris Kroeze werkt als lerarenopleider, trainer en 
onderzoeker voor de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Hier houdt hij zich bezig met vraagstukken 
rondom het werkplekleren als onderdeel van een 
opleidingscurriculum in het algemeen, en het Opleiden 
in de School in het bijzonder. Daarnaast werkt hij 
als zelfstandige aan opdrachten met betrekking tot 
het samen opleiden en de school als een organsiatie 
om in te leren. Kroeze is verder instituutsopleider bij 
partnerschap Arnhem & Achterhoek.

In 2022
In het nieuwe kalenderjaar start een ontwerp-
netwerk gericht op zij-instromers. Via kanalen van 
het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren 
blijft u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

www.platformsamenopleiden.nl  Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is 
een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO Raad  
en de lerarenopleidingen.

Aanmelden
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