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Dit is de eerste nieuwsbrief van het samenwerkingsverband Samen Opleiden | AOSL.
Met deze nieuwsbrief willen we, aanvullend op de bijeenkomsten, informatie uitwisselen.
Het is dan ook een nieuwsbrief die we samen maken. Wij zijn benieuwd naar jouw beleving
en jouw suggesties voor verbetering en ontvangen graag copy. Zodat we een nieuwsbrief
krijgen die van ons allemaal voor ons allemaal is.
NB: Achter de schermen werken we nog aan de lay-out. Hoe, dat zul je zien in de volgende
nieuwsbrief.
WERKPLEKLEREN
Handboeken werkplekleren
Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn de handboeken werkplekleren bachelor voltijd en bachelor
maatwerk van kracht. Bij behorende documenten zijn de bekwaamheidseisen (voorheen
competenties) en het beoordelingskader. Deze documenten zijn in september verspreid onder
de schoolopleiders. Ben je benieuwd naar de inhoud van genoemde documenten, dan kun je
deze opvragen bij de schoolopleider van je school.
Stages
De stageplaatsingen van de 2e- en 3e- jaars studenten zijn afgerond. Medio november zijn de
stagewervingsformulieren voor de 1e-jaars stagiaires door Joris Pisters verspreid. Uiterlijk
9 januari worden de definitieve stageplaatsingsformulieren onder de schoolopleiders
verspreid.

OPLEIDINGEN
Praktijkgericht coachen van leraren
Er wordt dit schooljaar voor drie groepen een training ‘Praktijkgericht coachen van leraren’
verzorgd op de volgende locaties:
1. Eijkhagencollege, start 29 oktober (trainers: Hannneke Theelen en Frank Schure)
2. Sint Janscollege, start 29 oktober (trainer Frank Crasborn)
3. Connect College, start januari 2019 (trainer Frank Crasborn)
Ook deelnemers van andere scholen sluiten aan bij één van deze groepen. Het maximaal
aantal deelnemers is 15 personen. Contactpersoon is Jo Gardeniers (p.gardeniers@fontys.nl).
Ook voor schooljaar 2019/2020 is al een eerste cursusgroep gepland. Hieraan nemen
werkplekbegeleiders van Trevianum SG en Graaf Huyn College deel. Extra scholen en
deelnemers kunnen zich ook al aanmelden via contactpersoon Jo Gardeniers
(p.gardeniers@fontys.nl).
. Scholingaanbod Fontys Pro Educatie
Fontys PRO Educatie heeft naast de bachelors en masters een ruim aanbod in cursussen en
korte opleidingen. Door een cursus of korte opleiding te volgen kun je je verdiepen in een
bepaald onderwerp, of kun je opnieuw kennismaken met studeren omdat je misschien een
master wil gaan volgen. Op de website van Fontys Pro Educatie is meer informatie
beschikbaar. Voor het aanmelden van de nieuwsbrief: fontyspro-educatie@fontys.nl
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KENNISKRINGEN
Schoolgebonden studiemiddagen
Alle 3e- en 4e- jaars FLOS-studenten zijn verplicht om aan een kenniskring deel te nemen.
Een kenniskring bestaat uit twee op school georganiseerde bijeenkomsten. Het advies is om
de bijeenkomsten te organiseren als de meeste stagiaires op school aanwezig zijn. Dat is
tussen medio november en 1 april. De data, thema’s en eventuele aanvullende informatie
worden op de AOSL-website gepubliceerd.
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat iedere AOSL-school een kenniskring
organiseert. Eind november hebben 17 scholen een kenniskring georganiseerd.

LECTORAAT FLOS
Lectorale rede
De lectorale rede, getiteld Grensovergangen in de lerarenopleiding, die Frank Crasborn op
22 juni 2018 in verkorte vorm uitsprak, is verkrijgbaar in digitale vorm of als gedrukt boekje
door een mailtje te sturen naar het AOSL-secretariaat, sbisschop@aosl.nl.
Coach-app
Voor begeleiders van leraren is door het lectoraat een app ontwikkeld om (aanstaande)
leraren tijdens de les te coachen (real time coaching). De app is verkrijgbaar in de stores. Ga
voor meer informatie naar de website www.earcoach.nl en naar het artikel ‘Extra hulp voor
(beginnende) docenten.
Kijkkader
Het lectoraat heeft samen met andere lectoraten en opleidingsscholen een ‘Kijkkader voor
praktijken van samen opleiden’ ontwikkeld. Vanuit de centrale visie op ‘samen opleiden’
kunnen met het Kijkkader als hulpmiddel praktijken van ‘samen opleiden’ verbeterd en/of
ontworpen worden. Het kader is verkrijgbaar door een mailtje te sturen naar Sandra
Bisschop, sbisschop@aosl.nl.

AVG
De beschikbare informatie is gepubliceerd op de AOSL-website.
Dit document zal regelmatig worden bijgewerkt. Bij vragen kan contact worden opgenomen
met Sandra Bisschop (sbisschop@aosl.nl) of Colette van den Heuvel
(cvandenheuvel@aosl.nl).
NIEUWS UIT ANDERE BRONNEN
Advies Onderwijsraad
De Onderwijsraad kwam vorige week met een advies voor toekomstige opleidingen van
leraren. Lees hier advies van de Onderwijsraad en klik hier voor de reactie van lector Frank
Crasborn hierop.
Platform samen opleiden
Ga voor meer nieuws, achtergronden en publicaties over ‘Samen opleiden’ naar
https://www.platformsamenopleiden.nl/
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POLL
Is er behoefte aan een laagdrempelige manier om snel en kort onderling informatie / vragen
uit te wisselen via een groepsapp?

PUNTEN UIT DE DIVERSE OVERLEGGEN
Er zijn diverse vragen binnen gekomen m.b.t. de inzet van stagiaires bij kortlopende
vervangingen. Dit is ook in het bestuurlijk overleg besproken. De bestuurders bespreken de
gewenste werkwijze binnen de eigen scholen.
De wijzigingen in het werkplekleren m.b.t. het aantal lesuren van stagiaires, de inzet van
maatwerkers en de extra taken van studenten zijn van kracht. In het volgende overleg
Opleiding (24 januari) worden deze geëvalueerd.

AGENDA
Eerstvolgende overleggen:
 KOSO-overleg: 16 januari, 15.00-17.00 uur.
 Overleg Opleiding: 24 januari, 14.00-16.00 uur.
 Werksessie besturen/directies: 7 februari, 15.30-17.30 uur.
 Bestuurlijk overleg: 25 februari, 15.00-16.30 uur.
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