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Flaptekst: 

Institutionele samenwerking in het onderwijs zien we in verschillende hoedanigheden terug: variërend 
van samenwerking bij projecten tot het (deels) versmelten van organisaties. Ook bij het opleiden van leraren is 
de institutionele samenwerking op dit moment een belangrijk gegeven en dit uit zich in verschijningsvormen die 
bekend zijn onder kreten zoals Opleiden in de School en Academische scholen. Wat zijn kenmerken van het 
proces van samenwerking? Wat zijn de begrippen die we in het kader van samenwerking hanteren? Wat is er 
bekend over institutionele samenwerking vanuit de (wetenschappelijke) literatuur? Op welke manieren kun je 
institutionele samenwerking succesvol noemen? Van wie gaat de sturing uit en hoe krijgt dit gestalte?  
Het zijn zo maar een aantal vragen die in deze brochure aan de orde komen. Dit boekje is bedoeld als eerste 
aanzet om te kunnen komen tot een begrippenkader op het terrein van institutionele samenwerking bij 
onderwijsorganisaties. Het is daarnaast bedoeld voor docenten en bestuurders van onderwijsorganisaties die 
betrokken zijn bij projecten op het gebied van Opleiden in de School, Professional Development Schools of 
Academische Scholen. 
 

Bestelinformatie: 

Deze brochure is te bestellen via 3D - leren en organiseren: info@LERENenORGANISEREN.nl. 
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