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.

ENKELE FEITEN OVER ALIUM
IN SCHOOL JAAR 2020-2021
In dit schooljaar hebben:
• 7 schoolopleiders, 3 instituutsopleiders en
85 werkplekbegeleiders 110 studenten van de Han en 13 studenten van de RDA bij hun stage begeleid.
• 22 werkplekbegeleiders de basiscursus WPB gevolgd.
• 7 docenten de cursus Begeleiden van Onderzoek gevolgd. Door het volgen van deze cursus kunnen		
deze docenten het praktijkonderzoek van de vierdejaarsstudenten van de HAN begeleiden en
beoordelen.
• we een workshopmiddag georganiseerd voor werkplekbegeleiders.
• 7 leden van de managementteams van de scholen van SgOMB en Arentheem de portefeuille samen
opleiden op zich genomen en maken ze deel uit van het opleidingsteam van hun school.
• 11 studenten hun afstudeeronderzoek gepresenteerd tijdens het onderzoekssymposium op 1 juli 2021.
• we het programma Oriëntatie op Beroep ontwikkeld en hebben 3 docenten het vak onderwijskunde
verzorgd voor een groep van 27 eerstejaarsstudenten.
• er 2 leercafe’s plaatsgevonden voor de vierdejaarsstudenten van de HAN en de studenten van de
educatieve master en minor opleidingen van de RDA.
• er 2 Aliumbrede activiteiten plaats gevonden voor tweedejaars studenten van de HAN.
• we het concept beroepsbeeld van de Alium-leraar in concept opgesteld en op een aantal plekken
besproken.
• heel veel plannen gemaakt voor het schooljaar 2021/2022. Daarover gaan we jullie op de hoogte
houden via onze nieuwe website!
Maar er zijn helaas ook een aantal activiteiten niet door gegaan vanwege de coronamaatregelen.
We kijken terug op een goed jaar en danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor hun
enthousiasme en hun inzet! Een goede vakantie en tot volgend jaar.
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CURSUSAANBOD SCHOOL JAAR 2021-2022
De nieuwe cursussen voor werkplekbegeleiders starten weer na de zomer, eind september 2021.
Het gaat om de basiscursus begeleidingsvaardigheden en de cursus begeleiden van onderzoek.
De vervolgcursus start in januari 2022. Een tweede basiscursus start bij voldoende aanmeldingen ook in
januari.
Inmiddels hebben de schoolopleiders de belangstelling bij de werkplekbegeleiders geïnventariseerd.
Direct na de zomervakantie worden de cursusdata gecommuniceerd en kun je je definitief inschrijven.
Mocht je nog belangstelling hebben en je hebt je nog niet aangemeld: meld je aan bij de schoolopleider
van je school.

WORKSHOPMIDDAG VOOR WERKPLEKBEGELEIDERS

Op donderdagmiddag 15 april heeft online de eerste workshopmiddag van Alium plaatsgevonden.
Voorafgaand aan de middag is bij de werkplekbegeleiders van alle scholen van SgOMB en Arentheem
College geïnventariseerd welke thema’s men interessant zou vinden. Er zijn in 2 rondes de volgende
4 workshops gegeven:
•
•
•
•

Vakdidactisch begeleiden
Van competenties naar bekwaamheden en het opstellen van een woordrapport
Het groeidossier
Werkplekbegeleiden is meer dan cheerleaden

We hebben 32 aanmeldingen voor de
workshopmiddag ontvangen. De deelnemers
waren positief over de bijgewoonde workshop
en gaven aan dat de workshop best langer
dan 45 minuten had mogen duren.
Volgend jaar gaan we zeker opnieuw een
workshopmiddag voor werkplekbegeleiders
organiseren. We hopen elkaar dan live te
kunnen ontmoeten!

EVEN VOORSTELLEN

Martine van Aalderen stopt met ingang van het nieuwe schooljaar als regisseur bij Alium en als instituutsopleider van de HAN bij het Arentheem College. Wij willen Martine hierbij bedanken voor haar inzet in
de afgelopen jaren. Saskia Stoffelsen en Martin Keunen volgen Martine op. Zij stellen zich op de volgende
pagina voor.
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Saskia Stoffelsen: regisseur Alium
Alium werkt vanaf de oprichting van de aspirant opleidingsschool aan samen opleiden en samen
professionaliseren. Hierin zijn de afgelopen periode al verschillende mooie stappen gemaakt.
Vanaf volgend schooljaar gaat Martine van Aalderen het regieteam van Alium verlaten. Dank van
mijn kant voor haar inspanningen voor Alium.
Vanaf volgend schooljaar mag ik het stokje van haar overnemen. Ik verheug mij op de directe
samenwerking met Marloes Janssen en Steef van Grinsven en de leden van het programmateam.
Met elkaar werken aan verdere professionalisering is mijn belangrijkste taak in de rol van regisseur professionaliseren. Sinds 7 jaar werk ik met veel plezier op het OBC Elst als docent geschiedenis en Nederlands. Ook
het volgend schooljaar blijf ik met enthousiasme lesgeven op het OBC, vanaf november in een prachtig nieuw
schoolgebouw. Graag ga ik met alle betrokken collega’s van het SGOMB, het Arentheem College, de HAN en de
Radboud Docenten Academie in gesprek op welke manier wij samen het doorlopend professionaliseren nader
vorm kunnen geven. Mocht je suggesties hebben, dan kun je mij bereiken op sts@obcnet.nl.
Martin Keunen: instituutsopleider HAN
Hallo, mijn naam is Martin Keunen en ik neem vanaf komend schooljaar de rol van Martine van
Aalderen over als Instituutsopleider namens de HAN voor de scholen van Arentheem. Binnen de
HAN werk ik als docentopleider Engels, begeleid ik afstudeeronderzoek en ben ik betrokken bij de
expertisegroep samen opleiden. Voor ik in 2017 bij de HAN ging werken heb ik zes jaar voor de
klas gestaan op het Valuascollege in Venlo op alle niveaus, maar voornamelijk in Havo en VMBO-T.
Ik woon in Nijmegen, waar ik 16 jaar geleden naartoe ben gekomen voor mijn studie Engelse Taal en Cultuur
aan de Radboud Universiteit, en waar ik nooit meer weg wil. Ik deel mijn leven met mijn lieve vriendin, die ook
docent is, en voor een stukje met onze kat Tijn.
In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen, speel ik graag een computerspelletje, liefst met vrienden, en geniet ik op
zijn tijd van een speciaalbiertje, liefst in de zon. Ik kijk er naar uit om het komende jaar kennis te maken, samen
te werken, en daar vooral heel veel plezier in te hebben.
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