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Lerarenagenda 2013-2020  
De leraar maakt het verschil:  
o.a. focus op de kwaliteit van  
lerarenopleiders. 
 
“Er is ook extra aandacht voor de kwaliteit van lerarenopleiders.  
Met de beroepsvereniging van lerarenopleiders (VELON) wordt  
het bestaande register voor lerarenopleiders uitgebouwd en 
versterkt.” 
 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg en het Instituut voor  
Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam  hebben de 
handen ineen geslagen om als voorlopers hun 
professionaliseringsstrategieën voor lerarenopleiders te delen 
met elkaar en met anderen. De focus lag de afgelopen 
maanden op de eigen ontwikkeling van de instituten en de 
opbrengsten delen met anderen. De volgende stap is om een 
breder platform te creëren. 

VELON-beroepsstandaard als 
basis voor professionele 
ontwikkeling  

 
Nog geplande kennisdeling  
• Het lerarencongres 2014: “Begeleiding van toekomstige 

leraren, een vak apart”, Véronique van de Reijt, Quinta 
Kools, Met leraren (PO/VO/MBO) kijken we naar de 
invulling van de rol als begeleider van toekomstige leraren 
in de school. We inventariseren wat een ‘goede’ begeleider 
doet, vergelijken dit met de beroepsstandaard van 
lerarenopleiders en kijken naar de praktische invulling. Hoe 
ziet de ‘goede’ begeleiding er in de praktijk uit? Wat doe je 
als begeleider en wat niet? 

• Presentatie VELON-studiedag 2014 (Zwolle): “Collegiale 
consultatie lerarenopleiders HR”, Rob Elgershuizen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel van het personeelsbeleid van FLOT is dat elke 
docent bij FLOT een lerarenopleider is. Dit betekent dat de 
beroepsstandaard de basis is voor:  
 
• de werving en selectie van nieuwe opleiders; 
• het inductietraject voor nieuwe opleiders; 
• de evaluatie van opleiders door studenten; 
• de COB-gesprekken (contractering en beoordeling) met 

opleiders; 
• de professionele ontwikkeling van lerarenopleider d.m.v. 

bijvoorbeeld collegiale consultatie, coaching en 
praktijkgericht onderzoek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotes van FLOT-collega’s: 
 
Ik voelde me aangesproken door meerdere perspectieven, 
maar ik kreeg ook meer zicht op mijn identiteit, ook omdat je de 
woorden krijgt om dat te benoemen. 
 
Ik vind de beroepsstandaard een veel fijner uitgangspunt voor 
het gesprek dan waar we tot nu toe mee hebben gewerkt 
(Fontys competenties, red.), veel herkenbaarder waar je mee 
bezig was, hoe ik me wil ontwikkelen, wat docentschap inhoudt. 
 
Je krijgt tijdens gesprek meer diepgang maar het vroeg meer 
van mijn coachende vaardigheden.   (teamleider, red.) 
 
Doorontwikkeling registratie lerarenopleiders  
FLOT participeert in het studiejaar 14/15 in het VELON-project 
“Doorontwikkeling registratie lerarenopleiders”, met als doel 
voor lerarenopleiders van FLOT (en Fontys)  het Fontys 
certificeringstraject “Didactiek & Toetsing” te verbinden aan het 
landelijke  registratietraject voor lerarenopleiders. 

Kennisdeling tot op heden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presentatie VELON-congres 2014 (Zwolle): “Groeien in de 
beroepsrol als lerarenopleider”, Quinta Kools, Véronique 
van de Reijt: contacten met een opleidingsdocent van een 
MBO-school in Arnhem, afspraak is gepland om ook 
schoolopleiders bij voorlopersgroep te betrekken. 

• Presentatie ATEE 2014 Braga (Portugal): “Encouraging the 
development of teacher educators’ identity”, Quinta Kools 
en Véronique van de Reijt:  

• Contacten met Japanse hoogleraar Nobuko Takeda 
(Musashi University), zij willen graag op 
vergelijkbare wijze met de beroepsstandaard aan 
de slag; 

• Afspraak gemaakt met Belgische collega’s (Wouter 
Cools en Inge Packlé) om workshop te geven 
tijdens VELON-studiedag bij FLOT over 
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders i.r.t. 
de beroepsstandaard en de beroepservaring; 

• Aangesloten bij de Research and Development 
Commissie “Professional Development of Teacher 
Educators” (voorzitter : Quinta Kools). 

 
 

Véronique van de Reijt, Quinta Kools, Rob Elgershuizen, Cees Feijtel 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg & Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam 

Vragen, tips, ideeën, meedoen? 
v.vandereijt@fontys.nl 
q.kools@fontys.nl  
r.c.m.elgershuizen@hr.nl  
c.j.feijtel@hr.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ingang van het studiejaar 13/14 is bij de HR collegiale 
consultatie voor alle opleiders opgezet met als doel: 
• een lerende organisatie vorm te geven (eigen ambities 

blijven ontwikkelen/bijstellen. (zelfreflectie), van elkaar leren 
op pedagogisch/didactisch terrein, eigen individuele 
professionaliseringsvraag actueel houden, good practices 
delen); 

• studenten te laten zien /ervaren dat leren van elkaar 
onderdeel is van het docentschap (teach as you preach); 

• opleiders buiten de eigen opleiding te laten kijken;  
• samengaan van vakmanschap/meesterschap; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quotes van HR-collega’s: 
 
Het is leerzaam en vernieuwend. Je krijgt ideeën van de 
docenten die je bezoekt. Leren van elkaar inspireert. Het leidt 
tot verbetering van je handelen. Ik leer opnieuw kijken naar mijn 
eigen onderwijs. 

Collegiale consultatie  
directie en MT  in 14/15 

(en in toekomst ook LO?) 

Themagroepen (min. 4 / max. 8 – 10 deelnemers, o.l.v. 
voortrekker met themadeskundigheid):  
• Verdieping van thema (doelstellingen formuleren) 
• Uitwisseling 
• Verplicht onderling lesbezoek (3 per jaar) 
• Collegiale consultatie komt terug als onderwerp in 

gesprekscyclus 
• Elke HR-studiedag “presentaties” opbrengsten 
• Einde v.h. jaar afsluiting met originaliteitsprijs voor meest 

inspirerende “presentatie” 

Instituut voor 
Lerarenopleidingen 
Hogeschool Rotterdam 
 

Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg 

” 
“ 

Bovenstaand beleid wordt ondersteund met behulp 
van onderzoek door het lectoraat “Professionalisering 
van leraren en lerarenopleiders” van lector Quinta 
Kools. Hieruit blijkt o.a. dat FLOT-opleiders door 
gebruik van de beroepsstandaard bij de 
gesprekcyclus, zich bewuster zijn van hun rol als 
lerarenopleider en dat ze de beroepsstandaard graag 
willen bespreken in het team. De beroepsstandaard 
biedt zowel de opleider als de teamleider een 
gemeenschappelijke taal. 

In themagroepen aan de slag met door opleiders 
gekozen thema’s: 
1. Motiverend lesgeven en klassenmanagement 
2. Dialogisch onderwijs 
3. Creatief onderwijs  
4. ICT, sociale media en digitale didactiek  
5. 21st Century Skills 
6. TVO 
7. SLC  
8. Activerende didactiek en differentiatie 

” 
“ 

” 
“ 

” “ 
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