Nieuwsbrief
(Aspirant) Opleidingsschool Alium bestaat uit: de 5 scholen van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe,
de 3 scholen van het Arentheem College, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Docenten
Academie (RDA). Deze nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar.

PROGRAMMA ORIENTATIE OP BEROEP: EEN KLAS VAN 27
EERSTEJAARSSTUDENTEN VAN DE HAN
Op 12 november zijn 27 eerstejaarsstudenten van de HAN binnen de scholen van Alium gestart met het
Programma Oriëntatie op beroep. Het programma bestaat uit 16 dagdelen onderwijskunde en 20 dagdelen praktijkleren.
Twee van deze studenten zijn Alke Wiertsema en Sander Elbers, docenten in de dop.
Alke studeert aardrijkskunde en Sander studeert geschiedenis. Niet zo lang geleden waren zij zelf nog
middelbare scholier. Hoe is het dan nu om als docent in opleiding op een middelbare school rond te
lopen? Het is wel bijzonder dat je nu de lerarenkamer in mag. Beiden vinden het soms wel lastig om niet
mee te lachen met leerlingen of de juiste positie te bepalen of te krijgen, het leeftijdsverschil met bijvoorbeeld mavo-4 leerlingen is namelijk maar erg klein.
Zowel Alke als Sander zijn verbaasd over wat docenten allemaal
(moeten) doen in een klas om alles goed te laten verlopen. Als
leerling hebben ze dat niet in de gaten gehad. Ze zien nu ook dat
het beroep van docent veel meer inhoudt dan alleen het geven van
les en worden daar enthousiast van.

Alke

Sander

Alke:
“Het leukste vind
ik dingen leren
over leerlingen.”
Sander:
“Onderwijskunde
is mijn leukste
les!”
José

Beiden zijn erg enthousiast over het vak onderwijskunde. Het vak
wordt gegeven door Hanneke van Sas (docent onderwijskunde op
de HAN), Peter Dik (docent op Thomas a Kempis) en Bas Ruesink
(docent op OBC Elst). Bij onderwijskunde komen onderwerpen aan
de orde en leren ze dingen die ze op de werkplek direct kunnen
toepassen. Dat Peter en Bas zelf in het voortgezet onderwijs werken en veel vanuit de dagelijkse praktijk kunnen aandragen is van
toegevoegde waarde.
Binnen Alium vinden we het belangrijk dat studenten tijdens hun
opleiding leren in de brede onderwijsketen. In het programma
Oriëntatie op beroep is daarom de Aliumtour opgenomen om
studenten de gelegenheid te geven om op een andere school van
Alium, met een ander onderwijsconcept en/of een andere doelgroep, een kijkje te nemen. Nu de scholen maar beperkt open zijn
heeft deze activiteit helaas niet door kunnen gaan. De Collegetour,
waarbij experts uit de scholen door studenten konden worden
bevraagd, kon gelukkig wel doorgaan.

Frouke

Peter
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LEERCAFE ALIUM, TERUG- EN VOORUITBLIK

Op 7 december 2020 heeft het eerste leercafé online plaatsgevonden voor de 4e jaars studenten van
de HAN en de studenten van de Radboud Docenten Academie. De studenten hadden zich hierop voorbereid door zich te verdiepen in een onderwijsconcept, dat op hun stageschool wordt vormgegeven.
Ze zijn daartoe in gesprek gegaan met docenten en schoolopleiders en hebben, als dat mogelijk was,
meegekeken bij de uitvoering ervan. Tijdens het leercafé hebben ze hierover verteld aan enkele andere
studenten en konden met elkaar over de verschillende onderwijsconcepten in gesprek gaan.
De studenten vonden het zeker interessant om meer te weten te komen over andere scholen van de
opleidingsschool Alium maar hadden ook graag met de deskundigen (=docenten van de school) gepraat.
Ze zouden graag een kijkje willen nemen op andere scholen! Wij hopen dat we dit nog voor hen kunnen
realiseren voor het einde van dit schooljaar. Wellicht hebben we daar nog jouw hulp bij nodig.
Het volgend leercafé is gepland op 24 maart en zal weer online plaatsvinden. Dit keer willen we aandacht besteden aan de gevolgen van de lockdown en het geven van onderwijs op afstand. We gaan twee
deskundige docenten uitnodigen om hen hierbij te helpen.
Mocht je interesse hebben om aan te sluiten, neem dan contact op met een lid van de voorbereidingsgroep of mail a.besselink@docentenacademie.ru.nl.
De voorbereidingsgroep: Dominique Caniels, Elbert Vroegindeweij, Axel Eerdman en José Besselink

WORKSHOPMIDDAG VOOR WPB-ERS VAN ALLE ALIUMSCHOLEN
OP DONDERDAG 15 APRIL
15.00-17.00 UUR
Op 15 april a.s. organiseren we een online
workshopmiddag met inspirerende workshops
voor WPB-ers.
Medio maart informeren we jullie over het
definitieve programma voor deze middag en hoe
je je aan kunt melden.

KOM JE OOK?
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ONTWIKKELGROEP ONDERZOEK

Binnen de ontwikkelgroep onderzoek zijn we met collega’s van SgOMB, Arentheem, de HAN en de RDA
hard aan het werken om al het onderzoek dat plaatsvindt binnen de scholen op een hoger plan te tillen.
In onze ontwikkeling tot opleidingsschool is het niet alleen belangrijk om ons onderwijs te blijven onderzoeken, maar juist ook om die kennis breed te delen, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen.
Rick Derksen (SgOMB) en Sjoerd Booij (Arentheem) zijn aangesteld als onderzoekscoördinatoren om
binnen de scholengemeenschappen meer overzicht en structuur te creëren op alles wat met onderzoek
te maken heeft. Eén van de belangrijke aspecten hierbij is dat we de intentie hebben om onderzoeksbegeleiders in te gaan zetten die afstudeeronderzoeken van LIO’s, maar ook individueel docentonderzoek,
kunnen helpen begeleiden en de kwaliteit hiervan helpen bewaken. Bij voorkeur zijn dit WPB’ers, maar
ook andere geïnteresseerde collega’s zijn zeer welkom om hun steentje bij te dragen. Voordat je als onderzoeksbegeleider kunt worden ingezet dient een cursus Onderzoeksbegeleiding te worden gevolgd die
wordt aangeboden door Chris Kroeze van de HAN. De eerste acht docenten van SgOMB en Arentheem
hebben de cursus inmiddels afgerond en waren erg enthousiast over de cursus en de expertise van Chris.
Zij kunnen nu worden ingezet als ‘collega’s’ van de HAN-opleiders. Wil je meer weten over de rol van onderzoeksbegeleider óf ben je student en heb je vragen over jouw onderzoek binnen de school? Stuur dan
een bericht naar:
Rick Derksen der@sgomb.nl
Sjoerd Booij s.booij@arentheemcollege.nl
Huidige samenstelling ontwikkelgroep onderzoek/rollen:
Naam
Sjoerd Booij
Rick Derksen

Arentheem/SgOMB/HAN/RDA
Arentheem, Thomas a Kempis/
Leerpark Presikhaaf
SgOMB, OBC Bemmel

José Besselink

RDA

Robin van Wenum

SgOMB, OBC Huissen

Joost van Casteren

Arentheem, Leerpark Presikhaaf

Rol
Onderzoekscoördinator
Lid ontwikkelgroep onderzoek
Onderzoekscoördinator
Lid ontwikkelgroep onderzoek
Lid ontwikkelgroep onderzoek

Madelijne Koenders Arentheem, Titus Brandsma

Lid ontwikkelgroep onderzoek
Onderzoeksbegeleider
Lid ontwikkelgroep onderzoek
Onderzoeksbegeleider
Lid ontwikkelgroep onderzoek

Marloes Janssen

Regisseur onderzoek

		
		
		

HAN
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AANKONDIGING
ONDERZOEKSSYMPOSIUM
ALIUM 2021
Op donderdag 10 juni 2021
zal van 14.00 tot 17.00 uur
het tweede onderzoekssymposium
van Alium plaatsvinden.
Zet deze datum dus alvast in jullie agenda!

WERVING WERKPLEKBEGELEIDING EN CURSUSAANBOD 2021-2022

Vanaf 8 maart starten we met de werving voor het nieuwe schooljaar. Houd je mailbox in de gaten!
Je kunt je ook weer aanmelden voor cursussen:
Basiscursus voor werkplekbegeleiders
In deze cursus staat de volgende vraag centraal: ‘hoe kan de werkplekbegeleider studenten helpen leren van
praktijkervaringen?’ Goede begeleiding ontstaat in interactie met de student in de specifieke context van de
school. Om deze taak goed uit te kunnen voeren leer je in deze cursus specifieke vaardigheden zoals het voeren van begeleidings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast maak je kennis met de opleidingsdidactiek van
de lerarenopleiding en specifieke ‘tools’ die gebruikt kunnen worden in het leerproces.
De cursus bestaat uit 5 modulen (2 hele dagen en een have dag of 5 dagdelen).
Vervolgcursus voor werkplekbegeleiders
In deze vervolgcursus staan een aantal hulpmiddelen centraal die de werkplekbegeleider helpen recht te doen
aan de verschillende manieren waarop studenten leren en dus ook begeleid willen worden. Je maakt kennis
met verschillende praktische ‘tools’ die je handelingsrepertoire als begeleider vergroten en ertoe bijdragen de
begeleiding van een student meer op maat vorm te geven. Je oefent met het voeren van begeleidingsgesprekken waarin je gebruik maakt van de koppeling tussen theorie en praktijk (Koppelkaart van W. Weekenstroo);
je maakt kennis met de zes pedagogische legitimaties en je weet hoe je hierover het gesprek met de student
kunt voeren. Ook maak je kennis met verschillende reflectiemethodieken. De cursus bestaat uit 3 dagdelen.
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Vervolgcursus Beeldcoaching
Het gebruik van de camera binnen scholen wordt steeds meer als zinvol gezien. Met name in het coachen
van docenten en OOP levert het gebruik van de camera veel op, omdat er gesproken wordt over zichtbare
situaties en niet over een interpretatie van de werkelijkheid.
In de cursus maak je kennis met de belangrijkste elementen van de kijkwijzers van de School Video Interactie Begeleiding en kun je videobeelden analyseren met gebruik van delen van de kijkwijzers van de School
Video Interactie Begeleiding. Daarnaast leer je om coachingsgesprekken te voeren met de gefilmde medewerkers aan de hand van de videobeelden. De cursus beslaat 6 bijeenkomsten van 2 uur.
Cursus Onderzoeksbegeleiding
In deze cursus gaan we in op onderzoek in het onderwijs, onderzoek als onderdeel van de lerarenopleiding
en het begeleiden van onderzoek. Het doel van de cursus is om je voor te bereiden op een rol als onderzoeksbegeleider van studenten en collega’s, en op het leveren van een bijdrage aan het (door)ontwikkelen
van praktijk en beleid van onderzoek in de opleidingsschool. De cursus bereidt ook voor op het beoordelen
van praktijkonderzoek van studenten van HAN-ILS. Na het doorlopen van de cursus word je geregistreerd
als praktijkexaminator bij de HAN. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3,5 uur.

PROGRAMMATEAM

Regisseurs
Martine van Aalderen (martine.vanaalderen@han.nl)		
Marloes Janssen (marloes.janssen@han.nl)			
Steef van Grinsven (s.vangrinsven@cog.nl)			
SGOMB
Instituutsopleiders
Anne van Duuren (anne.vanduuren@han.nl)			
José Besselink (a.besselink@docentenacademie.ru.nl)
Schoolopleiders
Rick Derksen (der@obcnet.nl)				
Anja Kuper (a.kuper@hpcnet.nl) 				
Dominique Caniels (can@obcnet.nl)			
Bas Ruesink (rub@obcnet.nl)				
Jos Schoenmakers (info@lvbueren.nl)			
Daniëlle Beems (d.beems@sgomb.nl)			
Arentheem College
Instituutsopleiders
Martine van Aalderen (martine.vanaalderen@han.nl)		
José Besselink (a.besselink@docentenacademie.ru.nl)
Schoolopleiders
Peter Dik (p.dik@arentheemcollege.nl)			
Joost van Casteren (j.vancasteren@arentheemcollege.nl)
Madelijne Koenders (m.koenders@arentheemcollege.nl)

Regisseur professionaliseren
Regisseur onderzoek
Regisseur opleiden

HAN
Radboud Docenten Academie
OBC Bemmel
HPC Zetten
OBC Huissen
OBC Elst
Dr. L. van Buerenschool
Stafmedewerker onderwijs & kwaliteit SgOMB

HAN
Radboud Docenten Academie
Thomas a Kempis
Leerpark Presikhaaf
Titus Brandsma

