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Dat collegiaal leren waardevol is, daar zijn de meeste docenten van overtuigd. Toch
gebeurt het nog te weinig. Voor docenten die ermee aan de slag willen, heeft het NCP
EQAVET in samenwerking met het kwaliteitsnetwerk, BVMBO en ROC A12, in het najaar
van 2016 workshops georganiseerd. Doel van de workshops was om docenten op weg te
helpen om collegiaal leren op te pakken in hun team. En dat is gelukt, zo gaf een van de
deelnemers aan: ‘Ik heb nu concrete ideeën om hiermee aan de slag te gaan in mijn
team. Waardevol dus deze workshop.’ Iemand anders zei in aanvulling daarop: ‘Ook het
inzicht dat het maar een kleine stap hoeft te zijn en dat vanuit daar meer kan ontstaan
was zinvol.’ Al met al een waardevolle workshop waar docenten, door zelf een aantal
oefeningen uit te voeren en door het opdoen van ideeën waarmee ze aan de slag kunnen
in hun eigen team. In dit verslag geven we kort weer wat aan bod is gekomen in de
workshops.
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het werk, waardoor de kans kleiner wordt dat
je er ook echt iets mee gaat doen. Maar zo’n
actieplan helpt daar wel echt bij.’
Tot slot willen we je deze tips niet
onthouden:
•

Reageer positief op de collega’s die het

Meer informatie
Wil je meer informatie of ben je ook op
zoek naar ondersteuning bij collegiaal
leren, neem dan contact op met Marloes
van Bussel, mbussel@cinop.nl of 0610882969.

als eerste oppakken
•

Maak een plan en neem de tijd

•

Koppel collegiaal leren aan de doelen uit

•

Spreek elkaar aan als je de afspraak hebt

•

Koppel ook eens ‘willekeurig’ collega’s

het teamplan
gemaakt om collegiaal leren te gaan doen
aan elkaar
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