Wat willen we bereiken met
professionalisering?
Iedereen kan en wil zich blijven ontwikkelen
Veilige en stimulerende leer-/feedbackcultuur

Missie van BOS
Wij willen leraren opleiden tot wendbare
professionals die onze leerlingen optimaal kunnen
ondersteunen in hun ontwikkeling in een constant
veranderende wereld
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Stel je eigen professionaliseringstraject samen!
In de boom staan de thema’s waaraan BOS in het professionaliseringsaanbod aandacht zal besteden.
In de stam en onderin de boom staan de thema’s die van belang zijn voor alle werkplekbegeleiders
(WPB's), schoolopleiders (SO's) en instituutsopleiders (IO's); bovenin de verdiepende thema’s voor meer
ervaren SO’s en IO’s. De boom van iedere collega kan er anders uitzien.

www.brabantseopleidingsschool.nl

info@brabantseopleidingsschool.nl

Professionalisering
Aanbod 2021-2022
IO SO WPB

Wat is het aanbod?

Aanmelden
tot 10 dagen voor
de betreffende
bijeenkomst

Do 4 nov 2021 – 13.30-16.00
Wie ben ik als lerende? – OLV Breda
Weer naar ‘bewust bekwaam’
Stel dat een student je vraagt of je een
vakdidactische of leertheorie kunt noemen die ten
grondslag ligt aan je handelen in een door de
student geobserveerde les. Als je dit niet vlot kunt
beantwoorden of nieuwe inzichten wil opdoen, is
deze bijeenkomst iets voor jou.
Doelgroep: WPB, minder ervaren SO/IO
Do 9 dec 2021 – 13.30-16.00
Agogisch bekwaam – Beatrix College Tilburg
Professionele gesprekken
In deze bijeenkomst ligt de focus op de eigen stijl
van begeleiden en hoe je (meer diversiteit in) je
coachingsvaardigheden kunt ontwikkelen. We
laten je bovendien kennismaken met een app om
direct feedback te kunnen geven.
Doelgroep: SO/IO, ook WPB welkom
Do 27 jan 2022 - 13.30-16.00
aanmelden
Wie ben ik als leraar? – ONLINE
tot 24 jan '22
It’s not the answer that enlightens,
but the question
Als WPB word je vaak geobserveerd door
studenten en ga je hierover met hen in gesprek.
In deze bijeenkomst gaan we inzoomen op het
principe How I teach is the message. We
onderzoeken samen waarom je leraar bent en
wat jou als leraar typeert.
Doelgroep: WPB,
minder ervaren SO/IO
www.brabantseopleidingsschool.nl
nieuws
professionaliseringsbijeenkomsten

Do 10 mrt 2022 – 13.30-16.00
oude datum,
Agogisch bekwaam –
was thema
Beatrix College Tilburg
van 9 dec
Professionele gesprekken
In deze bijeenkomst ligt de focus op de eigen stijl
van begeleiden en hoe je (meer diversiteit in) je
coachingsvaardigheden kunt ontwikkelen. We
laten je bovendien kennismaken met een app om
direct feedback te kunnen geven.
Doelgroep: SO/IO, ook WPB welkom
Do 14 apr 2022 – 13.30-16.00
Observeren – Tilburg (locatie volgt)
When you change the way you look at things, the
things you look at change
Waardenvrij observeren (als tegenhanger van
oordelen) is mogelijk de belangrijkste
vaardigheid van degenen die het leren van
anderen willen bevorderen en ondersteunen. In
deze bijeenkomst ligt de nadruk op het oefenen
van observeren van studenten.
Doelgroep: WPB, minder ervaren SO/IO
Do 16 jun 2022 – 13.30-16.00
oude datum,
Reflectie – Breda (locatie volgt)
was thema
De innerlijke stuurman
van 10 mrt
In deze bijeenkomst duiken we in
de theorie rondom reflecteren met als
doel het vergroten van zowel het eigen reflectief
vermogen als dat van degene die je opleidt cq
begeleidt. We willen uiteindelijk zowel het
eigenaarschap als een kritisch-onderzoekende
houding bij alle studenten én collega’s vergroten.
Doelgroep: SO/IO, ook WPB welkom

Hoe aanmelden?
Via deze QR-code kun je je aanmelden en vind je
ook het professionaliseringsplan.

Wat vinden we belangrijk?
Samen
Samen ontwikkelen
Van en met elkaar leren
Evalueren en waar nodig bijstellen

Diversiteit
Expertise delen binnen eigen school,
bovenschools en partneroverstijgend
Waarderen van en ruimte voor eigenheid

Ontwikkelingsgericht
Praktijk als uitgangspunt
Het geleerde is direct toepasbaar
Gericht op vaardigheden, zelfbeeld, houding
Koppeling met theorie (verdieping)

Lerende centraal
Aansluiten bij leerbehoefte en voorkennis
Zelfverantwoordelijk leren en eigen initiatief
Keuzevrijheid & maatwerk

Practice what you preach
Drieslag-leren: gericht op de lerende,
de leerlingen en (toekomstig) leraar
Verschillende werkvormen, activerend

vooral voor WPB
vooral voor SO/IO

