
Programma  

(onder voorbehoud van kleine wijzigingen) 

09.00 uur       
 Inloop met koffie en thee          
09.30 uur      
 Opening en opdracht van de dag   
 Truus Vaes, vz college van bestuur Iris, Stg. CVO  

09.40 uur      
 Leren: kennismaken met een “oude bekende”  
 Meindert Zwagerman, docent natuurkunde Jan Arentsz 
 Alkmaar 

09.55 uur      
 Hoe ziet het leren van volwassenen op en over                       
 het werk eruit?      
 Wat weten we over de verschillende manieren?  
 Hoe past (A)OidS daarin?     
 Rosanne Zwart en Klaas van Veen 

10.45 uur      
 PAUZE 

11.00 uur      
 Tussen droom en daad en het groene gras aan  
 de overkant       
 Over de weerbarstigheid van de eigen praktijk en de                
 mogelijkheden elders: over echte ruimte en normatieve 
 professionaliteit, ook bij middenmanagers.   
 Leo van den Brom en Wilma Hendriks 

12.00 uur      
 LUNCH  

13.30 uur      
 Ronde 1 Expertgroepen    
 Werken aan de inzet van huidige en nieuwe inzichten rond 
 leervormen als: opleidingen buiten de deur, onderzoek 
 doen, samen lessen/ onderwijs ontwerpen, vak– of leernet-
 werken, intervisiegroepen of studenten begeleiden.       

14.30 uur      
 PAUZE       

14.45 uur      
 Ronde 2 Expertgroepen    
 Uitwisselen: uit de verschillende groepen komen de experts 
 bij elkaar.  

15.45 uur      
 Plenaire afsluiting    
 Truus Vaes, vz college van bestuur Iris, Stg. CVO  

16.00 uur         
 Informeel samenzijn    
 Borrel en hapjes 

 

 

 

 

Op de najaarsconferentie is vooral 
aandacht voor het midden-
management, de team– en 
afdelingsleiders en hun rol in 
opleiden in het professiona- 
liseringsproces in de school.  

 

De vraag is:                      
“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat: 
 
 
 we meer weten over hoe le- 

raren leren; 
 
 hen de ruimte gegeven wordt 

om te leren; 
 
 hen de noodzakelijke onder-

steuning bij het leren geboden 
wordt, en; 

 
 het leren van leraren ten goede 

komt aan hun eigen lespraktijk, 
hun team en de school. 

Uiterlijk 17 oktober 
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Over de gastsprekers 
 
Rosanne Zwart is als projectmedewerker aan het 
expertisecentrum Leren van Docenten verbon- 
den. Daarnaast werkt ze als universitair docent 
op het onderwijscentrum van de Vrije Universi-
teit Amsterdam. In 2007 promoveerde zij aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen op een 
onderzoek naar het leren van docenten in 
de context van collegiale coaching. Haar 
huidige onderzoek richt zich onder andere 
op de professionele ontwikkeling van       
lerarenopleiders in een context van zelf-
studie. 
 
Klaas van Veen is werkzaam als pro-
jectleider bij het expertisecentrum 
Leren van Docenten. Daarnaast is 
hij ook universitair hoofddocent bij 
het ICLON, waar hij als leraren- 
opleider en onderzoeker werkt. 
 
Leo van den Brom is wiskun-
deleraar (Amstelveen College) 
en filosoof, en heeft een eigen 
praktijk als bedrijfsfilosoof.   
Ontwikkeling binnen organisa-
ties is een van zijn centrale 
thema’s. Door de nauwe    
relatie tussen leeromgeving 
en de praktijk wordt het     
mogelijk om filosoferen in 
organisaties te koppelen aan 
bedrijfsdoelen. Hij heeft af-
gelopen jaar met              
Ton Bruining (KPC) een 
artikelenreeks in O&O    
verzorgd over normatieve 
professionalisering. 
 
Wilma Hendriks is        
organisatiekundige en     
afgelopen jaren werkzaam 
geweest als coördinator 
contractactiviteiten aan het 
Onderwijscentrum VU. Zij 
was o.a. onze projectleider 
academische kop. Sinds 
kort is Wilma werkzaam als 
opleidingsmanager van de 
verloskundigenopleiding van 
het OLV. 

 

Postbus 8003 
1802 KA  Alkmaar 

 
 

Stichting Werkkring 

Najaarsconferentie  

Stichting Werkkring 

Donderdag  
8 november 2012 

 
9.00-16.00 uur 
 

Miranda Paviljoen  
Amsteldijk 223, 1079 LK Amsterdam 

 

Telefoon: (072) 5187624 

Fax: (072) 5622714 

E-mail: werkkring@ja.nl 

Doel conferentie 

Opleiden in de school is, 
naast een manier van 
opleiden gericht op stu-
denten, ook gericht op 
het zich ontwikkelen van 
docenten en managers. 
Niet alleen in de inductie-
periode - de eerste jaren 
waarin een docent het 
beroep uitoefent – maar 
gedurende de gehele 
beroepsloopbaan. Dit 
levenslang leren van do-
centen is relatief nieuw 
en het vraagt specifieke 
aandacht gericht op het 
onderkennen van ontwik-
kelingsbehoeften, de 
noodzaak van eigenaar-
schap bij docenten voor 
de verbetering van hun 
onderwijspraktijk, de hen 
geboden professionele 
ruimte en de mogelijk-
heid om van de werkplek 
een leeromgeving te 
maken. De rol van de 
middenmanager is hierbij 
cruciaal. 

Aanmelden 

U kunt zich tot uiter-
lijk 17 oktober a.s. 
aanmelden met bij-
gaand formulier. 

Vragen? 

Neem voor meer informatie 
contact op met het secretari-
aat van Stichting Werkkring op 
telefoonnummer (072) 
5187624 (di, wo, do) 

De betekenis van de  

opleidingsschool en de rol van het 

middenmanagement 

Voor  

Leden van Bestuur 

(Centrale) directies 

Schoolleiders 

Afdelingsleiders 

Schoolopleiders 

Teamleiders 

Stafffunctionarissen 

MR-leden 


