
 

 

 

 

WOS – Opleidersdag 5      30 juni 2022 

 
Alweer de laatste Opleidersdag van dit schooljaar. Tijd om terug te blikken en te evalueren en tijd om 

vooruit te kijken naar de start van het nieuwe schooljaar. 

 

We beginnen met een terugblik middels de panelgesprekken. De uitslag van de enquête is 

meegestuurd met de agenda en hieronder staan de thema’s waar we dit jaar extra aandacht aan 

hebben gegeven. 

Vastgestelde thema’s uit de panelgesprekken schooljaar 2021/2022: 

1. Doorontwikkeling Samen Opleiden: 

• Gezamenlijke ontwikkelingen afstemmen binnen de specifieke opleidingsteams 

2. Kwaliteit: 

• Begeleiden startende opleiders 

• Doorgeven visie aan startende directeuren en mentoren 

3. Organisatie: 

• Studenten meer betrekken bij de opleidersdagen 

• Meer ruimte voor opleidingsteams op de opleidersdag 

4. Begeleiding en beoordeling 

 

Daarna gaan we vooruitblikken. Het overgrote deel van het programma is bedoeld om een goede 

start te kunnen maken na de zomervakantie.  De eerstejaars voltijd gaan in september ’22 starten 

met het versterkte curriculum. Hoe we dit concreet gaan vormgeven volgens Samen Opleiden & 

Professionaliseren staat in het tweede deel van de  ochtend op het programma. 

 

Nieuw is de Opleidersdag op locatie. WOS – Opleidersdag 1, 22 september 2022, is de eerste keer. 

Deze dag gaan we samen voorbereiden in het middagdeel. Ter informatie: de tweede Opleidersdag 

op locatie is 2 februari 2023.  

 

De startgroep wenst jullie een hele goede dag toe! 

Programma 

Ochtenddeel 
8.30 – 9.00 Inloop met koffie en thee Restaurant 

 

9.00 – 10.30 uur Welkom en mededelingen 
Opening van de dag 
Panelgesprekken 
 
 
 

O3.09 
 
 

10.30 – 11.00 uur Thee- en koffiepauze 
 
 

Restaurant 

11.00 – 12.30 uur Versterking curriculum O3.09 
 



 

 

 
 

  
 

 
 
 

12.30 – 13.15 uur 
 

Lunch 
 
 
 

Restaurant 

   
 

 

Middagdeel 
13.15 – 14.30 uur Opleidersdag op locatie 

Plenair inleiden 
 
Aan de slag in je opleidingsteam 
 

 
O3.09 
 
Daarna in opleidingsteams: 

Stichting lokaal 

KONOT en SKOLO O1.09 

Attendiz en SOTOG O1.26 

Consent O1.26 

Symbio O1.27 

Varietas O1.21 

Keender en OPO HvT O3.28 

Stichting KOE O3.34 

OPOA, SOCA, PCO NT O3.09 

Brigantijn O3.29 

VCO ON O3.09 
 

 
14.30 - … 

 
Koffie, thee of fris 
 
Mogelijkheid werken in eigen groepen 

 

Restaurant 

  

             

 

 

 

 

 


