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Nieuwsbrief 1 – januari 2010 

 

 

 

    Welkom! 
De eerste nieuwsbrief vanuit het Cluster Kind & Educatie is 

hierbij gelanceerd! Als betrokkene bij de ontwikkeling van 

interprofessioneel leren (werken), ontvang je deze 

nieuwsbrief.  

 

Het Cluster wil informeren en inspireren over  ontwikkelingen 

binnen het totale project. Eén van de manieren om dit te doen 

is 4x per jaar een nieuwsbrief te laten verschijnen. Naast dat 

wij je in deze  brief een update geven, willen wij je ook van tips 

en inspiratie voorzien. 

 

Uiteraard zijn suggesties en opmerkingen welkom! 

 

Veel leesplezier! 

 

Marieke ter Haar 

Projectleider 

 

 

    Start! … een kleine terugblik 
Eind mei 2019 hebben we de subsidie toegekend gekregen 

van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). 

Innovatiecluster Kind en Educatie is een 

samenwerkingsverband tussen onderwijs, kinderopvang, 

welzijn en jeugdzorg. 

 

Met elkaar willen we door interprofessionalisering werken aan 

de kwaliteit van de sector en het grote tekort aan 

professionele medewerkers aanpakken. In het Cluster worden 

zowel (wetenschappelijke) onderzoeken ontwikkeld, gestart 

en uitgevoerd; als dat er in de praktijk het interprofessionele 

leren vorm krijgt. Door met elkaar het ‘gewoon te doen’. 

 

Op 12 september 2019 is het officiële startsein voor dit project 

gegeven.   

 

 

    Het project: 5 actielijnen    
Het totale project bestaat uit 5 actielijnen. In elke actielijn werkt een team van mensen vanuit de 

praktijkorganisaties  en de onderwijsinstellingen samen, om binnen de actielijn zogenaamde 

‘producten’ op te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld: het ontwikkelen van opleidingen/trainingen; het 

analyseren van huidige curricula; hoe het interprofessioneel leren ingebed kan worden; het 

 

Belangrijke data 
 
 

2 maart 2020 
Leerbijeenkomst 

leerteambegeleiders 
 
 

18 mei 2020 
Leerbijeenkomst 

leerteambegeleiders 
 
 

Mei 2020 
Informatiebijeenkomst 

nieuwe 
leerteambegeleiders, 

docenten, betrokkenen 
 
 

5 oktober 2020 
Leerbijeenkomst 

leerteambegeleiders 
 
 

16 november 2020 
Leerbijeenkomst 

leerteambegeleiders 
 
 

26 november 2020 
(middag) 
Congres 
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opstellen van basisdocumenten (randvoorwaarden), zodat duidelijk wordt welke rollen en 

verwachtingen er zijn.  

 

De verschillende actielijnen voeden elkaars bevindingen en constateringen onderling. Praktische 

uitvoering en (wetenschappelijk) onderzoek gaan binnen het totale project hand-in-hand. 
 

Actielijn 1: Het oprichten van interprofessionele leerteams  

Er zijn momenteel 14 leerteams actief. Elk leerteam bestaat uit studenten van verschillende 

opleidingen en uit verschillende studiejaren. Zij worden begeleid door zowel een 

praktijkbegeleider als een docent.  

 

Uit deze leerteams wordt informatie opgehaald, wat gebruikt wordt voor onderzoek en 

ontwikkeling van het interprofessioneel leren en integreren binnen het onderwijs. Zo wordt 

bijvoorbeeld uitgevraagd welke ervaringen de leerteams hebben; good practices opgehaald; wat 

de behoeften van studenten, het werkveld en/of het onderwijs zijn; welke rollen en 

verantwoordelijkheden er zijn etc. Door deze informatie vast te leggen en inzichtelijk te maken, 

wordt gemonitord welke ontwikkeling er in welke fase ontstaat.    

 
Actielijn 2: Innoveren van onderwijscurricula   

Het format voor het analyseren van de 

verschillende curricula binnen opleidingen is 

opgeleverd.  

 
De analyse van het curricula gaat over hoe teams 

aankijken tegen interprofessioneel leren en werken, 

wat ze nu doen en wat hun ambities zijn. Daarnaast 

wordt geanalyseerd wat de beelden rondom de 

professionele identiteit van de student zijn en hoe 

ze daaraan werken.  

Naast het analyseren van het curricula wordt een 

keuzedeel interprofessioneel werken Kind en 

Educatie  ontwikkeld. Het keuzedeel is 

aangevraagd bij SBB (Stichting Beroepsonderwijs  

Bedrijfsleven).    

   
Actielijn 3+4: Professionaliseren van begeleiders, docenten, praktijkbegeleiders en 

medewerkers van werkgevers  

Actielijn 3+4 heeft een ontwerp opgesteld voor de professionalisering van de 

leerteambegeleiders. De leerbehoefte van leerteambegeleiders is verzameld en in kaart 

gebracht, waaruit een profiel van de leerteambegeleider is ontwikkeld. Aan de leerbehoefte zijn 

ook een aantal acties gekoppeld. Zo worden aan de begeleiders leerbijeenkomsten, collegiale 

consultaties en Top Class aangeboden.  Je vindt meer informatie in de bijlage onderaan deze 

nieuwsbrief.  

 
Actielijn 5 : Het oprichten van een expertisecentrum 

De mindmap rondom begripsbepaling is afgerond. Dit betekent dat de kaders voor de uitwerking 

van het basisdocument voor het oprichten van het expertisecentrum, duidelijk zijn. Dit 

basisdocument bestaat uit de volgende thema’s:  

Voor de beroepspraktijk: Wat is interprofessioneel werken?  

Voor het onderwijs: Hoe kun je interprofessioneel leren werken en professionaliseren? 

 

Het basisdocument wordt in Q1 2020 opgeleverd. De eerste stappen rondom het opzetten van 

een expertisecentrum worden momenteel gezet. Zo wordt geïnventariseerd wat de verschillende 

stakeholders van een expertisecentrum verwachten en wat/welke informatie/inspiratie zij in een 
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dergelijk centrum willen vinden.  Daarnaast wordt gewerkt aan een startdocument rondom de 

ontwikkeling van onderzoekslijnen.  

 

 

    Leerteams 2020/2021 
In schooljaar 2020-2021 groeien we van 14 naar 21 

leerteams. De wensen en behoeften van de 

praktijkorganisaties én van de studenten die in de leerteams 

meedraaien, zijn in kaart gebracht. De eerste activiteiten zijn 

op een aantal onderwijsinstellingen in januari gestart om 

studenten te enthousiasmeren! Zo hebben VIAA en 

Landstede MBO een stagemarkt gehad en hebben 

studenten van Deltion College, Windesheim en KPZ een 

filmpje gemaakt van hun leerteam. Leuk hoe enthousiast de studenten zijn. Je kunt het filmpje 

bekijken via: https://youtu.be/xNMIF4aG6KU  

  

 

    Good practices leerteams 
In elk leerteam participeren studenten van mbo- en hbo-opleidingen. Ieder leerteam is bezig met 

het vinden van een werkwijze, het begeleiden van de studenten, de verbinding met de eigen 

organisatie en het kiezen van een werkbare opdracht.  

 

Iedere maand wordt informatie opgehaald bij de leerteams en de resultaten worden inzichtelijk 

gemaakt. De eerste opbrengsten laten zien wat belangrijke succesfactoren zijn:   

- de motivatie van studenten; 

- draagvlak in het team; 

- een betekenisvolle opdracht.  

 

Er wordt volop geleerd in de leerteams! 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

     
    Manon Ruijters - professionele identiteit 
Op 13 februari gaan deelprojectleider Valerie Braakman en projectleider Marieke ter Haar in 

gesprek met hoogleraar Manon Ruijters. Dit met als doel om haar gedachtegoed rondom 

professionele identiteit, door te kunnen vertalen naar de ontwikkeling van de student als 

aankomend professional.  

 

Volgens Manon Ruijters is professionele identiteit de verbinding die je maakt tussen wie je bent, 
waar je werkt en wat je doet. 

Ervaring 
Student IP De Morgenster - Zwolle 

 

“Je deelt eigen ervaringen met andere 

studenten en daar leer je veel van. 

Door de verschillende opleidingen 

leer je misschien ook andere dingen 

dan anders.” 
 

 

 

Ervaring 

Student IP Gerardus Majella - 

Vaassen 

 

“Ik ben aangesloten bij het leerteam 

van de onderbouw, met als doel een 

doorlopende lijn te ontwikkelen voor 

peuters en kleuters. Dit doel vind ik 

heel interessant. Naast de 

leerkrachten van de onderbouw en de 

directrice zijn er ook andere mensen 

in het leerteam aanwezig. Zo was er 

iemand aanwezig van de 

peuteropvang, iemand van school die 

naast de stageschool zit voor de 

uitwisseling over onderwijs en iemand 

die in het bestuur zat. Op deze 

manier wordt het onderwerp vanuit 

meerdere perspectieven bekeken.” 
 

 

https://youtu.be/xNMIF4aG6KU
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    Literatuurtips 
Wil je zelf meer verdieping of inspiratie? Er is 

interessante literatuur te vinden.  

 

Boeken 

- Vincent de Waal (2018)  

Interprofessioneel werken en innoveren in 

teams; samenwerking in nieuwe praktijken    

- Angèle van der Star (2019)   

Over het schoolhek heen; interdisciplinair 

samenwerken: ontwikkelkansen voor 

professionals en leerlingen   

- Manon Ruijters (2015)  

Je binnenste buiten; over professionaliteit in  

organisaties   

- Bakker, A., & Akkerman, S. (2016)  

Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het  

potentieel van boundary crossing.  

- Deckers, S., Schuman H. & Van Zaalen, Y. 

(2018) 

Handboek interprofessioneel samenwerken in 

zorg en welzijn.  

 
Downloadbare pdf’s   

- Radboud/HAN (z.j.)  

Toolbox interprofessionele werkvormen  

(praktische werkvormen die 

leerteambegeleiders zouden kunnen gebruiken 

en inspireren)  

- Rijsdijk e.a. (2016) Interprofessioneel 

samenwerken in sociale wijkteams: 

succesfactoren en implicaties voor onderwijs. 

https://promemo.org/download/interprofessioneel-samenwerken-sociale-wijkteams-

succesfactoren-en-implicaties-onderwijs/   

 

 

 

    Ontwikkelingen in het veld  
- Pact kindcentra: https://www.pactvoorkindcentra.nl/  

  

PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin 

ieder kind meetelt, meedoet en leert; ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen. In deze 

ontwikkelomgeving werken professionals met plezier en trekken ouders, kinderen en 

medewerkers samen op. Kernwaarden hierbij zijn:  inclusief, integraal en interprofessioneel.  

Op deze website is waardevolle informatie ter inspiratie te vinden.   

https://www.youtube.com/watch?v=WxrtLtEjt8o&feature=youtu.be  

  

Ons project sluit hier prachtig bij aan!   

 

 

 

 

 

  

 

Literatuurtips!  
 

https://www.radboudumc.nl/getmedia/21bb9168-f9ab-4d5d-b273-61aac70b0366/Toolbox-werkvormen-IPL-december-2018.aspx
https://promemo.org/download/interprofessioneel-samenwerken-sociale-wijkteams-succesfactoren-en-implicaties-onderwijs/
https://promemo.org/download/interprofessioneel-samenwerken-sociale-wijkteams-succesfactoren-en-implicaties-onderwijs/
https://www.pactvoorkindcentra.nl/publicaties/pact-films
https://www.youtube.com/watch?v=WxrtLtEjt8o&feature=youtu.be
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    Tot slot 

Het idee is dat er 4x per jaar een nieuwsbrief verschijnt. Gaandeweg zal deze nieuwbrief samen 

met andere communicatiemiddelen verder (door)ontwikkeld worden.  

 

  

Contact 
 

Is deze nieuwsbrief ook 

interessant voor je collega’s of 

andere geïnteresseerden? 

Aan- en afmeldingen voor deze 

nieuwsbrief kan via 

mterhaar@landstedegroep.nl. 

 

Je kunt dit e-mailadres ook 

gebruiken voor opmerkingen, 

suggesties of vragen die naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief 

zijn ontstaan. 

 

 

 

 

mailto:mterhaar@landstedegroep.nl
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    Opzet professionalisering aanbod 
Het professionaliseringsaanbod voor leerteambegeleiders bestaat uit drie categorieën:  

1. Leerbijeenkomst; 

2. Collegiale consultatie; 

3. Topclass. 

 

De uitnodiging voor de eerste leerbijeenkomst op 2 maart is verstuurd aan de leerteambegeleiders. Meer informatie volgt. 

 
 
 

Collegiale 
consultatie 

Kijkje in de keuken: 
elkaars leerteam 

bezoeken 

2 dagdelen 
Match tussen 
2 of 3 koppels 

 Bewustwording, 
feedback geven/ 

ontvangen, ideeën op 
doen 

Leer 
bijeenkomsten 

Uitwisselen, 
interprofessioneel 

leren, versterken en 
verbreden 

begeleidings-
kwaliteiten 

Data 2019: 
2 maart,  
18 mei,  

5 oktober,  
16 november 

4x per jaar 
(2uur) 

Dicht bij dagelijkse 
praktijk 

leerteambegeleiders 

Top Class 
Samen leren en kennis 

ontwikkelen, 
excellentie, 

verduurzamen 

6 tot 8 bijeenkomsten 
(2,5 uur) 

Vergroten 
(inter)professionele 

identiteit 

Eigen leerwensen 
onderzoeken: 

literatuur, 
praktijkervaring, 

gesprek etc 

Verschillende vormen: 
spreker, literatuur, 

intervisie, 
intervisiemethoden 

etc  

Professional enige 
kennis / ervaring 

2 dagdelen 

Eigen leervraag 
vertalen naar 

kijkwijzer 


