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Uitgangspunt is dat de deelnemers de woensdagmiddag vrij gepland moeten hebben voor hun
opleidingsactiviteiten. Deze middag is naast zelfstudie, het doen van het onderzoek, ook bestemd
voor intervisiebijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn steeds op woensdag gepland, met uitzondering van de meerdaagsen
en de kick-off.
De data en tijden voor de individuele coachingsgesprekken met de externe coaches, en gesprekken
met de opleiders worden in overleg met de deelnemers bepaald.
Alle meerdaagse bijeenkomsten hebben een avonddeel en zijn met overnachting!

Datum

Activiteit

Opmerkingen

Voorfase
Tot woensdag 1 september 2021

Inschrijving deelnemers.

Assessment deelnemers
Week 36
6 september t/m
10 september 2021 (ofwel voor
zomervakantie 2021)

Uiterlijk
maandag 20 september 2021

Ontwikkelassessment.
Deelnemers hebben week van te
voren planning en procedure
ontvangen.

Locatie:
Marant Interstudie
Nieuwe Aamsestraat 84a
6662 AD Elst (gld)

Rapportage assessments met
deelnemers besproken. Vervolgens
assessmentrapportages naar
Leergang-opleiders en direct
leidinggevenden die betrokken zijn bij
de Leergang.

Basis voor Persoonlijk
OntwikkelPlan en
coachingscontract binnen
de eigen organisatie.

Aanmelding onderzoeksopdrachten
vanuit de verschillende deelnemende
directies/besturen.

Zie website voor criteria
en procedure.

Onderzoeksopdrachten

Vóór
donderdag 30 september 2021

Uiterlijk
woensdag 13 oktober 2021

Marant Interstudie/LHM11

Definitieve selectie
onderzoeksopdrachten (indien er
meer zijn aangemeld dan er
onderzoekkoppels zijn) door Marant
Interstudie en Kennisland

Tussentijds kan aan
opdrachtgevers gevraagd
worden hun
onderzoeksvraag verder te
specificeren.
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Datum

Activiteit

Opmerkingen

Meerdaagsen, intervisiemiddagen & expeditiedagen
Donderdag 14 oktober 2021

Donderdag 11 november 2021
9.00 uur – 20.00 uur
Vrijdag 12 november 2021
9.00 uur - 17.00 uur
(inclusief diner en
overnachting)

Kick-off
Kennismakingsmiddag (met
leidinggevenden)

Starttweedaagse
Een intensieve tweedaagse waarin
de deelnemers elkaar leren kennen
en we een start maken met het
individuele en het collectieve
leerproces.

Locatie: nader te
bepalen.

Locatie:
Nader te bepalen

Tijdens de avondsessie worden van
17.00 - 20.00 uur de opdrachtgevers
van de onderzoeken verwacht, zodat
met elkaar gekeken kan worden naar
het specifieke actie-onderzoek en hoe
dat in deze onderzoeksvragen vorm
kan krijgen. Aansluitend kunnen de
deelnemers hun voorkeur aangeven
voor een onderzoek en worden
koppels gemaakt.

Woensdag 1 december 2021
13.30 - 16.30 uur

Intervisie 1
Start van de Intervisie onder
begeleiding van een van de opleiders

In overleg op een van de
deelnemende scholen

Woensdag 15 december 2021
9.30 uur - 17.00 uur

Expeditie dag 1

Locatie: NNB

Woensdag 12 januari 2022
13.30 uur – 16.30 uur

Intervisie 2

In overleg op een van de
deelnemende scholen.

Woensdag 2 februari 2022
9.30 uur - 17.00 uur

Expeditie dag 2

Locatie: NNB

Woensdag 9 maart 2022
13.30 uur – 17.00 uur

Intervisie 3

In overleg op een van de
deelnemende scholen.

Woensdag 30 maart 2022
9.30 uur - 17.00 uur

Expeditie dag 3

Locatie: NNB

Marant Interstudie/LHM11
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Datum

Activiteit

Woensdag 20 en donderdag 21
april 2022

Midterm tweedaagse

Opmerkingen
Locatie: wordt nader
bekend gemaakt.

20 april: 9.30 uur – 20.00 uur
21 april: 9.00 uur - 17.00 uur
(inclusief diner en overnachting)

Woensdag 18 en donderdag 19
mei 2022

Tussentijds evaluatiegesprek
met de opleiders. Portfolio moet voor
29 april 2022 zijn ingeleverd.

Locatie:
Marant Interstudie
of Kennisland
Rooster wordt t.z.t. gemaakt

Woensdag 8 juni 2022
13.30 uur – 16.30 uur

Intervisie 4

In overleg op een van de
deelnemende scholen.

Woensdag 29 juni 2022
9.30 uur - 17.00 uur

Masterclass

Locatie: NNB

Woensdag 7 september 2022
13.30 uur – 16.30 uur

Intervisiemiddag 5

In overleg op een van de
deelnemende scholen.

Woensdag 21 september 2022
9.30 uur - 17.00 uur

Masterclass

Locatie: NNB

Woensdag 12 oktober 2022
13.30 uur – 16.30 uur

Intervisiemiddag 6

In overleg op een van de
deelnemende scholen.

Woensdag 2 november 2022
9.30 uur - 17.00 uur

Masterclass

Locatie: NNB

Woensdag 16 en donderdag 17
november 2022
5 nov. 9.30 uur – 20.00 uur
6 nov. 9.00 uur – 17.00 uur

Slottweedaagse

Locatie: conferentieoord
nader te bepalen

Marant Interstudie/LHM11
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Datum

Activiteit

Opmerkingen

Eindassessment deelnemers
Maandag 28 en dinsdag
29 november 2022

Eindgesprekken tussen opleider en
deelnemer

Marant Interstudie te Elst.

Tussen 12 en 16 december 2022

Eindassessments
Inleveren portfolio vóór
vrijdag 2 december 2022

Locatie:
Marant Interstudie Nieuwe
Aamsestraat 84a 6662 AD Elst
(gld)

Slotmiddag:
Presentatie Onderzoeksopdrachten
Certificering door opleiders

Door deelnemers nader te
bepalen locatie.

Slotmiddag
Woensdag 12 januari 2023
13.00 uur – 17.00 uur

Marant Interstudie/LHM11
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