
www.iris-opleiden-ontwikkelen.nl

opleidingenIR
IS

 p
ro

fe
ss

ionalisering
Kijk dan eens naar

startend:

zelf aan
de slag

observerend

van jezelf

begeleiding 
van collega’s

onderwijs-
ontwikkeling

persoonlijke
ontwikkeling

wat is 
jouw 
leer-

vraag?

ervaren:

Kijk dan eens naar

Kijk dan eens naar

Kijk dan eens naar

Kijk dan eens naar

Opleiding 
Professioneel
Leiderschap

Video 
Interactie 
Begeleiding

Supervisor
in het 
onderwijs

Werkplaats 
Onderwijs 
Ontwerp

HET LEREN 
SAMEN 

ONTWERPEN

Er zijn natuurlijk ook nog 1.000-en 
opleidingen buiten IRIS te volgen!

Coach
in het 
onderwijs

w
w

w
.ir

is
-o

pl
ei

de
n-

on
tw

ik
ke

le
n.

nl

P
R
A
K
T
I
S
C
H

Bijeenkomsten
 10 opleidingsbijeenkomsten op dinsdag van 9.30 – 16.30 uur in Amsterdam of omgeving. 
 In de maand september en oktober vinden 3 bijeenkomsten plaats met gastsprekers. Tevens wordt 

er op die dagen begeleiding gegeven bij het schrijven van het onderzoeksverslag.
 6 onbegeleide intervisiebijeenkomsten, in onderling overleg af te spreken in de maanden januari 

tot en met juni. 

Kosten & inschrijving
De opleiding kost, in het cursusjaar 2017-2018, € 4.495,- inclusief lunches, een digitale syllabus met 
artikelen en begeleiding op het schrijven van het werkstuk. Daarnaast zijn de kosten voor boeken on-
geveer € 300,- . De Leersupervisie moet apart worden ingekocht. De kosten hiervoor liggen tussen de 
€ 1.650,- en € 2.250,-. Via het online aanmeldingsformulier kun je je inschrijven voor de opleiding. 

Opleider/coördinator: Adrie Beljaars | a.beljaars@iris-cvo.nl 
Praktisch/organisatorisch: Annemarie van Leeuwen | a.vanleeuwen@iris-cvo.nl | 023 - 548 38 00 
www.iris-opleiden-ontwikkelen.nl
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Supervisor in het Onderwijs
voor afgestudeerde coaches
(verkorte opleiding, 15 maanden)

Het Leren van Morgen vraagt om een flexibele docent in kijken, den-
ken & voelen over onderwijs en die dit kan vormgeven in de eigen 
onderwijspraktijk. Professionaliseren vraagt om meer dan alleen 
scholing en training. Jezelf met al je mogelijheden en onmogelijk-
heden zo optimaal mogelijk laten presteren is een ware uitdaging! 

Een supervisor kan sturing geven aan dit proces van persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Supervisie 
is een specifieke begeleidingsmethodiek die gericht is op het ontwikkelen van een grote mate van zelfsturing 
om de eigen professionaliteit te sturen. Tijdens het traject komt de professional op het spoor van patronen in 
eigen denken en handelen. Normen, waarden en eerdere ervaringen die een diepe indruk hebben achtergelaten 
bepalen vaak het  huidige handelen. Lang niet altijd zijn die uitgangspunten nu nog actueel.  De docent kan er bij-
voorbeeld achter komen dat hij als beginnende leerkracht steeds het gevoel had op elke vraag van de leerling een 
antwoord paraat te moeten hebben in plaats van zichzelf de ‘luxe’ te permitteren om door te vragen. De leerling 
wordt zo aangespoord om zijn vraag nader te specificeren. 

De opleiding tot Supervisor omvat 4 pijlers: methodisch handelen, inhoud, reflectie en onderzoek. Het streven is 
een integrale aanpak waarbij steeds verbindingen worden gelegd tussen deze vier pijlers. Het leren in de groep in 
het hier-en-nu is een essentieel onderdeel van deze opleiding.

De supervisor beweegt zich op het snijvlak van scholing en begeleiding, omdat supervisie gericht is op integratie 
van kennis en kunde in het concrete, actuele handelen. Professionals raken bijvoorbeeld geïnspireerd door actuele 
onderwijsconcepten. Ze willen deze vormgeven in hun onderwijspraktijk en dat vraagt om nieuw gedrag. De 
supervisor kan dit proces begeleiden. Een supervisor is getraind in het samen onderzoeken van de ambivalenties, 
twijfels, onzekerheden en eventuele angsten van de professional. Van de supervisor wordt daarom verwacht dat 
hij in staat is om een vertrouwensrelatie op te bouwen en te onderhouden. In die zin draagt de supervisor bij aan 
de wens van de school om zich te verhouden tot de kwaliteit die de school vraagt. Een supervisor kan de eigen 
school en de eigen schoolcultuur relativeren en de supervisiemethodiek plaatsen binnen een samenhangend 
begeleidingssysteem. 

Zet nu die eerste stap!
 Als je denkt dat je een stap wilt zetten in het ontwikkelen van je bege-

leidingsvaardigheden, waarbij je anderen en jezelf kunt inspireren en 
het eigen leer- en ontwikkelproces kan faciliteren?  

 Als je niet bang bent om jezelf kwetsbaar op te stellen? 
 Als je dat samen met anderen zou willen ondernemen? 

Kom dan naar de informatiebijeenkomst om je te laten informeren. 

Of meld je meteen aan voor de 

Opleiding Supervisor in het Onderwijs


