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1. De lerende lerarenopleider: 

Onderzoek naar de professionaliseringsnoden van 

lerarenopleiders en kwaliteitscriteria voor opleidingstrajecten 

voor lerarenopleiders in Vlaanderen 

 

1.1. Inleiding 

De kwaliteit van het onderwijs berust grotendeels op de kwaliteit van haar leraren. 

Het is noodzakelijk dat leraren over sterk ontwikkelde onderwijscompetenties 

beschikken om effectieve en efficiënte leerprocessen bij leerlingen op gang te 

brengen. De opleiding van leraren is op haar beurt bepalend voor die kwaliteit en 

bijgevolg is de maatschappelijke druk om leraren van een hoogwaardige opleiding te 

voorzien bijzonder groot. Niet in het minst omdat dit bijdraagt aan het maximaliseren 

van de ontwikkelingskansen van leerlingen, moet de lerarenopleider streven naar 

een initiële lerarenopleiding van de hoogste kwaliteit en huidige generaties leraren 

stimuleren hun professionele ontwikkeling te versterken en verder uit te diepen. 

Daardoor speelt de lerarenopleider een cruciale rol in de educatieve keten en is hij 

een belangrijke katalysator in het proces dat hoogwaardig onderwijs onderhoudt en 

optimaliseert. 

Het profiel van de lerarenopleider is evenwel zeer divers in Europa en ook binnen 

Vlaanderen. De groep van lerarenopleiders bestaat niet alleen uit collega’s die 

tewerk gesteld zijn aan verschillende opleidingsinstellingen (universiteiten, 

hogescholen en cvo’s), maar ook uit schoolopleiders (mentoren, 

aanvangsbegeleiders in scholen), pedagogische begeleiders, nascholers, enzovoort. 

De laatste jaren neemt de (zelf)erkenning van de specifieke identiteit van de 

lerarenopleider toe. Uit het rapport van de Europese Commissie ‘Supporting Teacher 

Educators’ (Europese Commissie, 2013) blijkt echter dat het belang van de 

lerarenopleider nog vaak onvoldoende benadrukt wordt, waardoor er in het beleid 

nog weinig aandacht geschonken wordt aan het beroep van lerarenopleider 

(Commissie Beleidsevaluatie Lerarenopleidingen 2013). Verschillende auteurs 

noemen het beroep van lerarenopleider om die reden dan ook wel een ‘verborgen’ 

beroep (Snoek et al., 2011; Murray en Male, 2005) en des te meer wanneer het 
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lerarenopleiders uit de school betreft (Livingston, 2014). In de meeste Europese 

lidstaten verkeert de erkenning van het beroep van lerarenopleider en de noodzaak 

voor een continue professionele vorming nog in een prille ontwikkelingsfase 

(Europese Commissie, 2013). De erkenning is de laatste decennia echter 

toegenomen en een structureel kader voor het beroep van lerarenopleider, 

gekoppeld aan een passende professionalisering, dringt zich op. 

 

1.2. Bewustwording van de identiteit van lerarenopleider 

”Lerarenopleider word je bij de aanstelling of bij het toekennen van een professionele 

taak, de identiteit van de lerarenopleider wordt gevormd in de tijd.“  

Loughran, 2006, p.13 

 

De professionele identiteit van de lerarenopleider is voortdurend in beweging 

(Livingston,2014) en het is belangrijk dat een lerarenopleider bewust omgaat met de 

transitiestadia van dit ontwikkelingsproces (Olson, 2014). Volgens Clemans et al., 

(2010) wordt de professionele identiteit van de lerarenopleider gekarakteriseerd door 

de focus op de lerarenpraktijk, met als belangrijke voorwaarden: de toepasbaarheid 

over lange termijn, de brede en flexibele toepasbaarheid op verschillende school- en 

klascontexten, de ondersteuning door (praktijkgericht) onderzoek en de 

ondersteuning door professionele leergemeenschappen en samenwerking. 

De ontwikkeling van een professionele identiteit van lerarenopleider is een immense 

opgave voor wie niet uit een onderwijsberoep komt. Leraren die lerarenopleider 

worden hebben dan weer de neiging om de identiteit van leraar te behouden, eerder 

dan het ontwikkelen van een identiteit als lerarenopleider (Loughran, 2006). 

Loughran (2006) en Swennen et al. (2009) verschaffen inzicht in de cruciale 

verschillen die er bestaan tussen leraar en lerarenopleider zijn. De inductiefase voor 

lerarenopleiders is daarom uiterst belangrijk voor de identiteitsontwikkeling en -

wijziging. Zowel op het vlak van het individu, het team als van het instituut dienen 

inspanningen geleverd te worden om dit te verwezenlijken (Boyd & Harris, 2010). 
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1.3. Bewustwording van de rollen als lerarenopleider 

Lerarenopleiders hebben volgens Lunenberg, Dengerink en Korthagen (2013) binnen 

hun professionele identiteit een gemeenschappelijke basis die bestaat uit zes rollen. 

Een eerste rol duidt op het leraarschap van leraren. Hierbij duiden zij hoofzakelijk 

op het tweede-orde-onderwijs, het bevorderen van actief (zelfgestuurd) leren, het 

model staan voor en expliciteren van eigen handelen en het omgaan met spanningen 

en dillema’s op basis van een brede theoretische kennis, ervaring en 

beoordelingsvermogen. De procesbegeleiding van studenten in de lerarenopleiding, 

met daarbij het leren van leerlingen in het achterhoofd, is het centrale aspect binnen 

de tweede rol van de lerarenopleider. De lerarenopleider als begeleider staat in voor 

het optimaliseren van leerprocessen bij de studenten, de praktische oriëntatie en het 

stimuleren van op transfer gerichte reflectie. Een derde rol die de lerarenopleider op 

zich neemt, is die van onderzoeker. Dit gebeurt enerzijds door het ontwikkelen van 

een visie op onderzoek en de praktische invulling van de rol, maar tevens ook door 

het bewust zijn van de verscheidenheid aan focussen voor onderzoek (nl. het vak, 

het basis- of het secundair onderwijs en de eigen praktijk). Een vierde rol is deze van 

curriculumontwikkelaar waarbij het aangaan van de maatschappelijke discussie en 

het zich vertrouwd maken met verschillende opleidingsprincipes bouwstenen vormen 

om curriculumontwikkeling in de praktijk toe te passen. Een vijfde aspect binnen het 

beroep van lerarenopleider is de rol die hij opneemt als beoordelaar. Als 

poortwachter bewaakt de lerarenopleider de toegang tot het beroep van leraar. Het 

diploma van leraar is vereist om een loopbaan in het onderwijs uit te kunnen bouwen. 

Lerarenopleiders zijn de poortwachters en op die manier worden ze binnen het 

systeem de ‘behoeders’ van goed onderwijs en goede leraren. Essentieel is hierbij 

een kritisch debat over goed onderwijs en de goede leraar, maar tevens ook de 

evaluatie die daarop afgestemd is. Profielen kunnen een houvast bieden, een ‘taal’ 

geven bij het uittekenen van passende evaluatiekaders. De laatste rol, de 

bruggenbouwer, focust op de noodzaak om op de werkplek (stageplaats) 

medeverantwoordelijkheid op te nemen voor het ontwikkelen van gedeelde visies, 

het curriculum, de uitvoering van het opleidingsprogramma en voor de beoordeling 

van de toekomstige leraren. Er wordt verwacht dat de lerarenopleider in staat is om 

afstemming en samenwerking tussen school en instituut te faciliteren en te realiseren.  
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In het Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders II (Mets & van den Hauwe, 

2015) vinden we belangrijke aanvullende begrippen terug die verwijzen naar de 

identiteit van de lerarenopleider: grondslag, teamlid en wereldburger. Het begrip 

grondslag verwijst naar congruentie, meesterschap, handelingsrepertoire, 

achtergrondkennis, bewustzijn, communicatie, helikopterperspectief en innovatie. De 

lerarenopleider als teamlid is een rol die de andere schraagt, lerarenopleiders 

hebben als team een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de professionele 

ontwikkeling van hun aspirant-leraren. Het wereldburgerschap duidt op de 

contextuele realiteit waarbinnen de lerarenopleider dient te opereren. 

Figuur 1: De lerarenopleider in zijn professionele context 
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Figuur 1 geeft aan dat, om het leren van leerlingen en aspirant-leraren te 

optimaliseren, het professioneel leren van de lerarenopleider zich moet focussen op 

de identiteitsontwikkeling van de lerarenopleider.  

 

1.4. Professioneel leren doorheen de loopbaan 

Wanneer we het professioneel leren doorheen de loopbaan van een lerarenopleider 

bekijken, dan kan dat zeer divers verlopen (Jasman, 2010). De groep 

lerarenopleiders is immers zeer divers, wat maakt dat hun beginsituatie sterk 

verschilt, maar evenzeer hun motieven voor professioneel leren, hun keuze om alle 

rollen van de lerarenopleider in de breedte in te zetten, dan wel om zich te 

specialiseren in enkele. Professionele ontwikkeling is geen strikt lineair proces (Brody 

& Hadar, 2011). Kinchin en Cabot (2010) beschouwen het als een combinatie van 

ketting- en netwerkleren waarbij professionaliseringskeuzes gemaakt worden op 

basis van reeds verworven expertise en contextuele noden.  

Lerarenopleiders in transitie ervaren dit als een complexe opdracht (Clemans, 2010). 

Formele inductietrajecten, collegiaal overleg en teamwerking kunnen die uitdaging 

faciliteren. Van Velzen et al. (2010) stelden echter vast dat er weinig tevredenheid 

bestaat bij beginnende lerarenopleiders over de begeleiding tijdens hun inductiefase. 

Uit hun onderzoek blijkt dat noch de inductie binnen het opleidingsinstituut noch de 

inductie met betrekking tot de beroepsidentiteit van de lerarenopleider aan de 

tevredenheidseis van de lerarenopleiders voldoet. De auteurs stellen dat er nood is 

aan meer geplande en formeel gestructureerde inductie, met focus op het ‘wat’ en 

het ‘hoe’ van de lerarenopleider maar zeker ook op het ‘wie ben ik’ als 

lerarenopleider. Inzicht in de pedagogie voor lerarenopleiders bevordert diepgaande 

reflectie over de eigen identiteit van lerarenopleider in het verleden, het heden en de 

toekomst (McKeon Harrison, 2010). 

Yaffe en Maskit (2010) zien de meerwaarde van het bespreken van pedagogische 

dillema’s vooral als een belangrijke vorm van professionalisering van de 

lerarenopleider binnen de rol van lerarenopleiders als coach. Zowel Murray (2010) 

als Griffiths et al. (2010) beklemtonen de nood aan gestructureerde ondersteuning 
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om zich te bekwamen in de rol van de lerarenopleider als onderzoeker. Over welke 

rol het ook gaat, actieve participatie in leergemeenschappen, overleg met collega’s 

en begeleiding door ervaren lerarenopleiders hebben een grote meerwaarde in de 

professionele ontwikkeling van beginnende lerarenopleiders (Shagir, 2010).  

 

1.5. Opleidingsmogelijkheden voor leraren en lerarenopleiders 

Een overzicht van de vorming van leraren in Vlaanderen kunnen we maken aan de 

hand van het 3i-model van initiële opleiding (voorbereidend) over 

aanvangsbegeleiding (inductie) tot professionalisering (levenslang leren). In 

algemene termen mogen we stellen dat de initiële opleiding van leraren stevig 

verankerd is in Vlaanderen. Daarvoor bestaat er een uitgebreid netwerk van 

lerarenopleidingen. De aanvangsbegeleiding (door schoolopleiders) daarentegen 

staat structureel nog in de kinderschoenen en wordt voornamelijk aan de werkplek 

zelf overgelaten. De nascholingscentra in Vlaanderen hebben dan weer een 

uitgebreid aanbod voor de professionalisering van leraren waarvan naar eigen 

voorkeur, interesse en veelal op basis van vrijwilligheid gebruik kan gemaakt worden. 

Leraren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs zijn leraren die zich 

richten op de doelgroep van meerderjarigen. Daarbinnen zijn lerarenopleiders een 

specifieke categorie omdat zij ‘leraar zijn van leraren’. Lerarenopleiders zijn leraren 

van de tweede orde. In die hoedanigheid stralen de verwachtingen ten aanzien van 

leraren ook af op lerarenopleiders. Zij ondervinden eveneens de druk om kwaliteit te 

bieden, maar dan in het kwadraat. Hieruit leren we dat lerarenopleiders vele 

mogelijkheden hebben om zich te vormen en te professionaliseren via de 

bijscholingen voor leraren, voor docenten hoger onderwijs, voor onderzoekers 

enzovoort. Formele opleidingstrajecten specifiek voor lerarenopleiders zijn echter 

zowel schaars in Vlaanderen als in het merendeel van de Europese landen. Landen 

zoals bijvoorbeeld Nederland, Schotland, Estland en Hongarije hebben reeds een 

evolutie doorgemaakt. Erkenning van het belang van specifieke opleidingen voor 

lerarenopleiders neemt onder andere onder impuls van de Europese Commissie toe. 

Daarvan getuigen de Europese conferenties in IJsland (2010), Brussel (2012) en 

Ierland (2013) en de belangrijke Europese nota ‘Rethinking Education’ < 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm >. 

http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
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Passen we het 3i-model toe op de vorming van lerarenopleiders, constateren we de 

afwezigheid van een initiële opleiding voor lerarenopleiders. Zo’n opleiding die de 

werkuitvoering volledig voorafgaat, is binnen de huidige onderwijscontext ook minder 

aan de orde. De beroepsrealiteit laat uitstel van de beroepsuitoefening momenteel 

nauwelijks toe. Voor de lerarenopleiders situeren de opleidingsmogelijkheden zich 

vooral bij de inductie en de verdere professionalisering. Mede onder impuls van de 

beroepsvereniging en de expertisenetwerken voor lerarenopleidingen in Vlaanderen, 

worden tal van lovenswaardige vormingsinitiatieven genomen. Specifiek voor 

lerarenopleiders is een aanbod van professionaliseringsactiviteiten eerder beperkt en 

recent nog afgebouwd. 

1.5.1.  Bestaande professionaliseringsinitiatieven in Vlaanderen 

In de eindtekst Beleidsgroepen Lerarenopleidingen (2014) lezen we dat er nog 

weinig aandacht wordt besteed aan ondersteuning van lerarenopleiders. Wanneer 

deze plaatsvindt, is dat vooral op het niveau van de lerarenopleiding door het geven 

van praktisch-organisatorische informatie, het beschikbaar stellen van materiaal, in 

vergaderingen en door collegiale consultatie. De expertisenetwerken bieden (boden) 

mentorenvorming aan, die door een deel van de schoolopleiders werd gevolgd. Er is 

echter weinig systematiek in de professionalisering van de opleiders. Het geheel 

overziend zijn er veel incidentele en tijdelijke projecten, hoofdzakelijk gericht op 

taalbeleid en ICT. Een specifiek en structureel professionaliseringsbeleid gericht op 

lerarenopleiders ontbreekt (Eindtekst Beleidsgroepen Lerarenopleidingen, 2014). Er 

is meer aandacht nodig voor overleg- en samenwerkingsmogelijkheden, binnen de 

opleidingen, maar ook opleidingsoverschrijdend, structureel, én binnen de (werk)tijd. 

Voor zover er sprake is van internationaliseringsactiviteiten van lerarenopleiders, is 

de functie ervan in de context van professionalisering als lerarenopleiders onduidelijk. 

Voorkeuren voor professioneel leren van lerarenopleiders 

Professioneel leren is effectief wanneer het aansluit bij de praktijk van docenten, 

samen verloopt met anderen, onderzoekend leren betreft (Van Veen, Zwart, Meirink, 

en Verloop, 2010) en wanneer de autonomie van de lerende gerespecteerd wordt 

(Deci & Ryan, 1985). Een professionaliseringsbeleid dat aanslaat bij de 

lerarenopleiders, moet daarom rekening houden met de voorkeuren voor 

professioneel leren van de lerarenopleiders zelf. Ook voor lerarenopleiders is 
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leermotivatie een basisvoorwaarde voor een effectief leerproces. Uit onderzoek blijkt 

dat de voorkeuren voor professionalisering vooral verwijzen naar elementen van 

informeel leren. Het gaat hier over activiteiten vanuit het initiatief van de 

lerarenopleider zelf (Kools, 2014). Deze informele vormen van professionalisering 

doen een sterk beroep op de autonomie van de lerarenopleider. Ze verwijzen naar 

activiteiten tijdens het werk en naar het reflecteren hierop, van en met collega’s, 

middels feedback van studenten. Lerarenopleiders kiezen hier expliciet voor, maar 

omdat het om informeel leren gaat, is het lastig om dit te registreren. Vaak verloopt 

het impliciet en gaat het ongemerkt voorbij (Tynjälä, 2008). In het kader van het 

uittekenen van een coherent kader voor professionalisering, is het zinvol om zicht te 

krijgen op dat informele leren, het te herkennen en te erkennen als professioneel 

leren (Kools, 2014). De erkenning ervan mag de kracht van de autonomie en het 

informeel leren niet verloren laten gaan, maar moet het juist versterken door het de 

plaats te geven die het verdient. 

 

1.6. Effectief professioneel leren van lerarenopleiders 

Uit de literatuur blijkt dat de kans voor effectieve professionalisering van 

lerarenopleiders verhoogt wanneer:  

 de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van lerarenopleiders om een 

onderzoekende houding te ontwikkelen (Tack & Vanderlinde, 2014). Tack & 

Vanderlinde (2014) gaan ervan uit dat de professionele ontwikkeling van 

lerarenopleiders kan worden gezien als het ontwikkelen van een 

‘onderzoekende houding’. Een onderzoekende houding wordt hierbij 

gedefinieerd als de ingesteldheid om zich te engageren in onderzoek, in een 

intentie om onderzoek te doen (affectieve aspect), een mogelijkheid om zich te 

engageren in onderzoek (cognitieve aspect) en attent te zijn voor 

onderzoekskansen die zich voordoen (gedragsaspect).  

 professioneel leren aansluit bij de praktijk van de docenten door de focus te 

leggen op het kritisch onderzoeken van de eigen praktijk (Kelchtermans, 

Vanassche & Deketelaere, 2014); 

 er authentieke onderwijspraktijken uit de eigen praktijk besproken worden met 

collega-opleiders om deze zelfstudie te verbinden aan de kennisontwikkeling 
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van de onderwijsgemeenschap (Gallagher et al., 2009, 2011; Williams & 

Ritter, 2010); 

 er professionele leergemeenschappen binnen de opleiding worden 

geïnstalleerd zodat zij als belangrijke hefboom kunnen fungeren om de 

lerarenopleider uit zijn isolement te halen, conversaties te stimuleren over het 

leren van studenten en te doelen op verbetering van het eigen onderwijs 

(Hadar & Brody, 2012);  

 er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen het individuele 

professioneel leren en het professioneel leren van het team. Dit kan alleen 

wanneer elk individu zijn sterktes deelt met de groep en wanneer elk teamlid 

open staat voor de wijsheid van de anderen (Barrak et al., 2010); 

 er door participatie aan leergemeenschappen, (via intervisie) een brug tussen 

theorie en praktijk kan worden gevormd (Barak et al., 2010); 

 er voor beginnende lerarenopleiders mogelijkheden geboden worden om te 

participeren in professionele leergemeenschappen met peers onder 

begeleiding van coaches. Specifieke karakteristieken van zulke 

leergemeenschappen zijn dat zij berusten op openheid en de wil om van 

elkaars kwaliteiten en bezorgdheden te leren door constructief ervaringen met 

elkaar te delen (Zellermayer and Margolin, 2005); 

 er samen opleiding overstijgend kan geleerd worden in professionele 

leergemeenschappen die bestaan uit leraren, lerarenopleiders, beginnende 

leraren en leraren in opleiding en waarbij conceptuele inzichten kunnen 

getransfereerd worden naar elke deelgemeenschap (Gorodetskya & Barak, 

2008) en er alzo de band tussen school en opleidingsinstituut kan versterkt 

worden; 

 er samengewerkt wordt tussen lerarenopleiders onderling en ook tussen 

lerarenopleiders en studenten (Silova et al. 2010); 

 de nadruk ligt op het ontwikkelen van de lerarenopleider als 

(praktijk)onderzoeker (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Lunenberg et al., 2014, 

Murray, 2010; Tack & Vanderlinde (2014);er (samen) aan publicaties 

geschreven wordt (Shteiman et al., 2010); 

 (onderwijs)onderzoeksresultaten worden uitgewisseld via publicaties, 

presentaties, … (Day, 1995). 
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De lerarenopleider zelf heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om 

zijn professioneel leren vorm te geven. Het is bijgevolg aan de lerarenopleider om 

een actieve rol op te nemen op het vlak van zijn professioneel leren (Vloet & van 

Swet, 2010). 

 

1.7. Professionele ontwikkeling van de Vlaamse lerarenopleiders 

De vragen die zich vervolgens stellen hebben betrekking op de mate waarin deze 

inzichten ondertussen doorgedrongen zijn in de lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

Met het project ‘De lerende lerarenopleider’ wil VELOV de 

professionaliseringsnoden van lerarenopleiders in Vlaanderen in kaart brengen en 

een aanzet geven voor kwaliteitscriteria van formele opleidingstrajecten voor 

lerarenopleiders. 

De opzet van het onderzoek omvat: 

– het inventariseren van de bestaande opleidingsinitiatieven voor lerarenopleiders 

in Vlaanderen; 

– het in kaart brengen van de professionaliseringsnoden van lerarenopleiders in 

Vlaanderen; 

– het in kaart brengen van een evolutie van de professionaliseringsnoden doorheen 

de loopbaan van een lerarenopleider, vanuit een internationaal perspectief; 

– het bepalen van kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden voor Vlaamse 

opleidingstrajecten voor lerarenopleiders. 

Organisaties die zich bezighouden met de professionalisering van lerarenopleiders 

en hun bestaande opleidingsinitiatieven worden in kaart gebracht. Een survey bij 

lerarenopleiders en schoolopleiders wordt uitgevoerd om de opleidingsbehoeften in 

kaart te brengen. Daarnaast worden literatuurstudie, desk research en internationale 

contacten aangewend voor de analyse van inspirerende opleidingspraktijken, 

kwaliteitscriteria en randvoorwaarden voor Vlaamse opleidingstrajecten. Binnen 

VELOV werd voor dit onderzoeksproject een stuurgroep opgezet, bestaande uit de 

projectleider, de onderzoekers, leden van de raad van bestuur van VELOV, 

vertegenwoordigers van de expertisenetwerken en vertegenwoordigers van het 

Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  
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2. De professionele ontwikkeling van de lerarenopleider:  

de aanbieders en het aanbod 

 

In dit hoofdstuk verkennen we het bestaande opleidingsaanbod voor lerarenopleiders 

in Vlaanderen op basis van onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Wie zijn de aanbieders van professionaliseringsinitiatieven van de 

lerarenopleiders? En wat is hun aandeel in het professionaliseringsaanbod? 

2. Wat is het aandeel van de professionaliseringsinitiatieven specifiek voor 

lerarenopleiders? 

3. Wat is het professionaliseringsaanbod dat specifiek wordt georganiseerd voor de 

lerarenopleiders door VELOV, de expertisenetwerken en het regionaal platform 

en hoe verhoudt dit zich tot de verschillende rollen van de lerarenopleider? 

4. Welke verschillende types van professionele vorming volgden lerarenopleiders? 

Wat is de tijdsduur van de navormingen? 

 

2.1. Methodologie  

Om na te gaan welke spelers zich in het professionele vormingsveld bewegen werd 

een exemplarische opvraging van gevolgde professionaliseringsactiviteiten van 

lerarenopleiders uit een Centrum voor Volwassenen Onderwijs en twee hogescholen 

gedaan. De aanbieders werden vervolgens onderverdeeld in 9 categorieën: 

opleidingsinstituten, expertisenetwerken, overheid- en beleidsinstellingen, 

beroepsverenigingen, vakverenigingen, onderzoekverenigingen, onderwijsnetten en 

vormingscentra, maatschappij ondersteunende verenigingen en commerciële 

organisaties. Om het aandeel specifieke vorming voor lerarenopleiders te duiden 

werden de opgesomde vormingen telkens aan een doelgroep gekoppeld op basis 

van volgende dimensies: lerarenopleiders, leraren, (onderwijs)onderzoekers, 

docenten en gemengd publiek. 
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Het opleidingsaanbod van de beroepsgroep (VELOV), de 4 expertisenetwerken en 

het Regionaal Platform (ENW’s)1 werd in kaart gebracht op basis van een inventaris 

van activiteiten die voorkomen in de jaarverslagen, in overzichten van het 

opleidingsaanbod en in vermeldingen van activiteiten en projecten op de 

respectievelijke websites van de beroepsgroep en de ENW’s. Vervolgens werden de 

activiteiten aan het referentiekader (zie hoofdstuk 1, figuur 1) getoetst en werden 

deze aan maximaal twee specifieke rollen gelinkt die in hoofdzaak aan bod kwamen 

in de professionaliseringsactiviteit. Een uitzondering hierop vormt ten eerste de 

VELOV-conferentie omwille van zijn open benadering naar het indienen van een 

bijdrage en ten tweede de masterclass: professionalisering voor lerarenopleiders. In 

beide gevallen werden ‘alle rollen’ toegekend. De twee onderzoekers kenden 

afzonderlijk de rollen aan de activiteiten toe, waarna eventuele verschillen werden 

besproken en in consensus toegekend. 

 

Om de onderzoeksvragen van punt 4 te beantwoorden werden opnieuw de gegevens 

van de exemplarische opvraging van gevolgde professionaliseringsactiviteiten van 

lerarenopleiders gebruikt. De codering van de gegevens gebeurde op basis van de 

indeling die werd gemaakt in recent onderzoek over de professionalisering van 

lerarenopleiders. Kools (2014) stelt dat lerarenopleiders vooral leren: door samen te 

werken met collega's; door (praktijk)onderzoek te doen; door middel van media (boek, 

film, een beurs,…); door middel van nascholing/cursus/workshop; door middel van 

een formele opleiding of traject; door middel van een congres; door studenten te 

begeleiden; door te reflecteren op en evalueren van de eigen praktijk en door samen 

te werken in een internationale context. 

  

                                                           
1
 Expertisenetwerk School of Education Associatie K.U.Leuven, Brussels 
Expertisenetwerk (BEO), Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen, 
Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Associatie UGent en het Regionaal Platform 
Lerarenopleiding Limburg NOvELLe 
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2.2. Resultaten 

2.2.1. Wie zijn de aanbieders van professionaliseringsinitiatieven van de 

lerarenopleiders en wat is hun relatieve aandeel? 

De exemplarische opvraging resulteerde in een inventaris van 1005 vermelde 

activiteiten waarbij in 578 items de aanbieder identificeerbaar was. Uit de inventaris 

leiden we af dat er een grote diversiteit is in het opleidingsaanbod waaruit 

lerarenopleiders hun professioneel leren samenstellen. Even groot is de diversiteit 

van aanbieders. Figuur 2 geeft een schematische weergave van de verschillende 

aanbieders in het huidige professioneel leren van lerarenopleiders. Elke categorie 

van aanbieders illustreren we achtereenvolgens met enkele voorbeelden.  

 

Figuur 2: De verschillende aanbieders van professionele vorming voor 

lerarenopleiders 
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• Opleidingsinstituten 

• HoGent, Arteveldehogeschool, Vrije Universiteit Brussel, PXL, CVO 

Step, CVO UHasselt, UAntwerpen, KULeuven, UGent, Karel De Grote 

Hogeschool, Erasmus Hogeschool Brussel, Thomas More Kempen, … 

• Onderwijsnetten en vormingscentra 

• GO! Nascholingen, DINAC, Eekhoutcentrum, VSKO, Syntra, Vlaams 

Agentschap voor ondernemersvorming, eduCentrum vzw, … 

• Beleidsinstellingen 

• VLOR, Provincie Limburg, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 

Klascement / Vlaamse Overheid, De Vlaamse Scholierenkoepel vzw, , 

REN Vlaanderen, …  

• Maatschappij ondersteunende verenigingen 

• Rode Kruis Vlaanderen, De Foyer, Villa Basta, Z33, Wisper, STEBO - 

Ondernemend voor de samenleving, EducaPoles International Polar 

Foundation, Bind-Kracht, Davidsfonds, Samenlevingsopbouw 

Vlaanderen vzw, … 

• Beroepsverenigingen 

• VELOV, BVLO, VOKA, …. 

• Vakverenigingen 

• Stichting Het schoolvak Nederlands / Nederlandse Taalunie; Fédération 

Internationale des Professeurs de Français; Vereniging van Leraren in 

Levende Talen -sectie Frans; Vlaamse Volleybalbond; Vereniging 

Leraars Aardrijkskunde (VLA); Vereniging van Leraars in de 

Wetenschappen (VeLeWe); ….  

• Commerciële organisaties 

• Imboorling BVBA, Vonk en visie, Easy-M, Solid-Sound, Kessels & 

Smit, … 
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• Expertisenetwerken 

• Elant, Brussels Expertisenetwerk Onderwijs, School of Education, ENW 

AUGent, NOvELLe 

• Onderzoeksverenigingen 

• Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO) en de Nederlandse 

Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), OECD’s Centre for 

Educational Research and Innovation, EARLI, …  

Figuur 3 toont de relatieve grootteorde van het professioneel vormingsaanbod van de 

verschillende aanbieders van vormingen. Lerarenopleiders uit het desbetreffende 

CVO en de hogescholen volgen in hoofdzaak opleidingen georganiseerd door de 

opleidingsinstituten. Uit de resultaten blijkt ook dat aanbieders uit maatschappij 

ondersteunende verenigingen, expertisenetwerken, commerciële organisaties, 

onderwijsnetten en vormingscentra, vakverenigingen en beleidsinstellingen 

nagenoeg hetzelfde relatieve aandeel in het aanbod verstrekken. Activiteiten van 

onderzoeksverenigingen hebben eerder een beperkt aandeel in het gevolgde 

opleidingsaanbod . 

 

 

Figuur 3: Grootteorde van gevolgde vorming per aanbieder 
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2.2.2. Wat is het aandeel van de specifieke professionalisering voor 

lerarenopleiders? 

Uit de gerapporteerde professionaliseringsactiviteiten blijkt dat de lerarenopleiders in 

hoofdzaak deelnemen aan opleidingen die gericht zijn op leraren (zie figuur 4). 

Vervolgens neemt het volgen van vormingen binnen elk van de opleidingsinstituten 

gericht op docenten een belangrijk aandeel in. Een aanzienlijk aantal gevolgde 

initiatieven staat open voor een gemengde doelgroep en richt zich niet noodzakelijk 

op het onderwijsveld alleen. Vaak vinden we hier kunst, cultuur, literatuur, 

geschiedenis, economie, gezondheid, sport, … als thema van de activiteit terug, wat 

refereert aan de inhoud van het onderwijs. Opmerkelijk is dat minder dan één vijfde 

van de vormingsinitiatieven specifiek gericht is op lerarenopleiders. In de resultaten 

zien we ook een zeer beperkt aantal activiteiten dat zich richt op een bredere 

doelgroep van (onderwijs)onderzoekers, het betreft dan hoofdzakelijk 

congresbezoeken. 

 

Figuur 4: Doelgroep van de professionele vorming 
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2.2.3. Wat is het navormingsaanbod dat specifiek wordt georganiseerd voor de 

lerarenopleiders door VELOV, de expertisenetwerken en het regionaal 

platform en hoe verhoudt dit zich tot de verschillende rollen van de 

lerarenopleider? 

Uit de documentanalyse blijkt dat VELOV voorziet in samenwerking met de 

expertisenetwerken in vorming voor lerarenopleiders in het gebruik van het 

ontwikkelingsprofiel onder verschillende vormen. Kennismakingssessies zijn bedoeld 

voor lerarenopleiders die zich individueel inschrijven. Workshops en leertrajecten 

richten zich op teams. De kennismakingssessies en de workshops duren een halve 

dag, de leertrajecten drie halve dagen. In 2012 werden drie kennismakingssessies, 

vier workshops en één leertraject verzorgd. In totaal werden daarmee rechtstreeks 

203 lerarenopleiders bereikt, van wie ongeveer 80% aangeeft met het 

ontwikkelingsprofiel aan de slag te willen gaan binnen de eigen opleidingscontext.  

Het traject ‘Supervisie voor supervisors’ heeft tot doel de kennisdeling, 

professionalisering en het uitbouwen van een collegiaal netwerk rond supervisie in 

de lerarenopleiding. Kleine gesloten groepen van supervisors komen bijeen voor een 

zestal supervisiesessies. Elke deelnemer neemt één maal de rol van supervisor op 

zich. Elke bijeenkomst brengt een andere deelnemer een case over zijn ervaringen 

als lerarenopleider en/of supervisor in. Elke supervisiebijeenkomst bestaat uit 2 

luiken: een eigenlijke supervisiesessie over de inhoud van de case (1,5u) en reflectie 

op de aanpak van de supervisor (1u). 

Jaarlijks zijn er enkele vormings- en ontmoetingsdagen voor beginnende 

lerarenopleiders. Verder organiseren de leergemeenschap PAV en de werkgroep 

supervisie vormingen naargelang de behoeften. Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 

en de VELOV-conferentie hebben een open karakter en een brede insteek. Een 

overzicht van de voornaamste activiteiten van de beroepsvereniging zijn opgenomen 

in figuur 5. 
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Figuur 5: Vormingsactiviteiten van VELOV voor lerarenopleiders  

 

De resultaten van de documentanalyse tonen dat het vormingsaanbod van de 

expertisenetwerken en het regionaal platform zich in hoofdorde richt op de 

lerarenopleider als ‘leraar van leraren’. Ook de professionele vorming in de rol van 

onderzoeker bestrijkt een aanzienlijk deel van de professionaliseringsactiviteiten in 

het aanbod van de expertisenetwerken. Een kanttekening die hierbij gemaakt moet 

worden, is dat de (onderzoeks)projecten onder deze activiteiten ressorteren en deze 

professionele vorming zich doorgaans beperkt tot een weliswaar diverse maar eerder 

beperkte groep van lerarenopleiders die actief hun professionele rol als onderzoeker 

uitbouwen. Professionalisering die betrekking heeft op de rol van coach, is vooral 

ingevuld door opleidingen voor mentoren om toekomstige leraren te begeleiden bij 

de stagepraktijk. Het professionaliseringsaanbod dat zich richt naar ‘grondhouding’, 

‘bruggenbouwer’ en ‘poortwachter’ is beperkt. De gerapporteerde professionalisering 

met betrekking tot de grondhouding van de lerarenopleider behelst in hoofdorde de 

navormingen die de lerarenopleider het ontwikkelingsprofiel laten verkennen. 

Collegiaal leertraject 
supervisie voor 

supervisors 

Vorming voor 
beginnende 

lerarenopleiders 

Leergemeenschap 
Project 

Algemene Vakken 

Tijdschrift 
Lerarenopleiders 

Werkgroep 
supervisie 

VELOV-conferentie 



26 
 

 

Figuur 6: Het professionaliseringsaanbod van de expertisenetwerken en het 

regionaal platform naar de rollen van de lerarenopleider 
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Figuur 7 illustreert hoe de initiatieven uit het opleidingsaanbod gekoppeld worden 

aan de professionele rollen van de lerarenopleider.  

 

Figuur 7 Voorbeelden van inhoudelijke invulling van het opleidingsaanbod voor 

lerarenopleiders op basis van de rollen 
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2.2.4. Welke verschillende types van professionele vorming volgden 

lerarenopleiders? Wat is de tijdsduur van de navormingen? 

De resultaten van de bevraging van lerarenopleiders tonen dat er een grote 

verscheidenheid bestaat in de wijze waarop lerarenopleiders zich professioneel 

ontwikkelen (zie figuur 8). Het bijwonen van studiedagen, workshops en cursussen 

met een duurtijd van een dag of minder, blijkt veruit de meest bijgewoonde activiteit 

in het kader van de professionele ontwikkeling van de lerarenopleider. Ondanks hun 

relatief kleine aandeel, is het toch belangrijk te vermelden dat sommige 

lerarenopleiders ‘reflecteren op en evalueren van de eigen praktijk’, ‘studenten 

begeleiden’ en ‘praktijkonderzoek doen’ vermelden, en aldus erkennen, als vorm van 

professionele ontwikkeling. In de cluster ‘formele opleidingen en trajecten’ valt het 

ook op dat het volgen van een ‘leertraject’ eerder beperkt wordt vermeld als 

professionaliseringsactiviteit (voorbeelden Motivatietraining voor leerkrachten, 

Vorming over begeleiding van intervisie en supervisiegroepen, Coachingstraject 

Universal Learning Design, Supervisietraject in het kader van Leren Thuis Leren, 

Traject onthaal nieuwe leerkrachten in Brussel, … ). Een meerwaarde van de 

trajectvorm is de mogelijkheid om ervaring te delen omtrent implementatie. De 

inhoud van de formele opleidingen is eveneens zeer divers. Opleidingen die worden 

vermeld als activiteit voor professionele ontwikkeling zijn: Myers Briggs Type 

Indicator I (R), OPP Belgium, Cultural Transformation Tools I (R), Inner Change, 

Communicating and Coaching and Counselling for Enhanced Performance (eCornell), 

Toni & Guy/ Londodn, BLS-AED instructor European Resuscitation Council; 

Lesgever AED onderwijs; Make-upateliers/ Shiseido-Estee Lauder-Guerlain-Helena 

Rubenstein-Sisley; Kindergrime (Besko), Universal Design for Learning, Inclusief 

onderwijs, …. 
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Figuur 8: De initiatieven waarvan de lerarenopleider aangeeft dat hij leert 

 

In figuur 9 zien we dat een groot deel van de vormingen van korte duur zijn. Het 

merendeel hiervan is losstaand. Onder de eendaagse vormingen zijn alle vormingen 

gegroepeerd gaande van enkele uren, tot halve en hele dagdelen. Een klein aandeel 

van de gerapporteerde professionaliseringsactiviteiten zijn van meerdaagse aard. 

Binnen deze categorie gaat het hoofdzakelijk om congressen die 2 tot 4 dagen 

bestrijken (bijvoorbeeld: Conferentie Het Schoolvak Nederlands; Slotconferentie 

GOLeWe; Vlaamse NME dagen). Enkele gerapporteerde opleidingen hebben een 

tijdsduur van één of meerdere jaren (bijvoorbeeld: doctoraat, 

bestuurswetenschappen, …). Ook worden enkele opleidingen van 5 tot 10 dagen 

vermeld (bijvoorbeeld: 10 daagse SILL course: staging intercultural learning; 5-

daagse train de trainer – interculturaliteit). Tot slot behoren ook een aantal activiteiten 

die georganiseerd zijn als leergemeenschappen tot deze meerdaagse 

professionaliseringsactiviteiten (collegiaal leertraject 2013 ‘Supervisie voor 

supervisors’; beleidsgroepen, thematisch lerend netwerk met aandacht voor 

'Integratie van duurzame ontwikkeling in de Lerarenopleiding', leergemeenschap 

Project Algemene Vakken). 
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Figuur 9: Relatieve aandeel van één- en meerdaagse opleidingen 

 

2.3. Samenvatting 

Lerarenopleiders volgen vormingen bij een zeer diverse groep van aanbieders. Uit de 

resultaten blijkt dat het grootste aandeel van de navormingen door het 

opleidingsinstituut zelf worden aangeboden. De beroepsverenigingen en de ENW’s 

hebben samen een relatief aandeel van 12% in het aanbod van 

professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders. Andere aanbieders van 

vormingen die lerarenopleiders volgen zijn: onderwijsnetten en vormingscentra, 

vakverenigingen, maatschappij ondersteunende verenigingen, beleidsinstellingen, 

commerciële organisaties en onderzoeksverenigingen. 

Lerarenopleiders volgen in hoofdorde, vormingen gericht op leraren en op docenten 

hoger onderwijs. Inhoudelijk zijn deze vormingen hoofdzakelijk gericht op 

vakinhoudelijke thema’s en op ICT-gebruik in de eigen praktijk. Lerarenopleiders 

volgen in afnemende volgorde van belangrijkheid opleidingen voor: docenten (hoger 

onderwijs), gemengde doelgroepen, lerarenopleiders en (onderwijs)onderzoekers. 

VELOV heeft in samenwerking met de expertisenetwerken het ontwikkelingsprofiel 

als leidraad voor professionele ontwikkeling van de lerarenopleider ontwikkeld en 

organiseert hierover kennismakingsvormingen. Zij bieden ook aanvangsbegeleiding 

voor beginnende lerarenopleiders en supervisie voor supervisors aan. De 



31 
 

beroepsgroep organiseert en faciliteert collegiaal overleg (leergemeenschappen) en 

communicatie van onderzoeksresultaten (conferentie, tijdschrift). Uit de analyse van 

de activiteiten van de expertisenetwerken leiden we af dat zij hoofdzakelijk inzetten 

op de lerarenopleider als ‘leraar van leraren’ en ‘als onderzoeker’. De resultaten 

tonen eveneens dat er reeds een vormingsaanbod voor lerarenopleiders is binnen 

elk van de rollen (curriculumontwikkelaar, coach, bruggenbouwer en poortwachter). 

De resultaten van de bevraging van lerarenopleiders tonen aan dat lerarenopleiders 

zich vooral professioneel vormen door middel van studiedagen, workshops en 

cursussen. Een klein aandeel van de gevolgde vormingen zijn van het type: formele 

opleidingen of trajecten, congressen en collegiaal leren (leergemeenschappen). 

Vermoedelijk ligt het aandeel van collegiaal leren hoger, vermits het hier gaat om 

vormen van informeel leren, dat vaak nog niet herkend wordt als professioneel leren. 

Een zeer groot deel van de gevolgde vormingen zijn losstaande eendaagse 

evenementen. Ongeveer 10% van de vormingen is meerdaags. 
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3. De professionele ontwikkeling van de lerarenopleider:  

status en wensen 

Om de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders met betrekking tot hun 

identiteit en de rollen vorm te geven, is het belangrijk weet te hebben van de 

bestaande professionele vormingsinitiatieven en van de noden van het huidige korps 

van lerarenopleiders. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de 

onderzoeksvragen:  

a) Welke professionele vorming hebben lerarenopleiders reeds gevolgd?  

b) Welke vormen van professionele ontwikkeling worden aangewend? Welke 

vormen willen lerarenopleiders aanwenden? 

c) Welke professionele ontwikkeling willen lerarenopleiders volgen? 

d) Hoe willen lerarenopleiders leren? Met wie? 

e) Welke hindernissen ervaren lerarenopleiders bij hun professionele 

ontwikkeling? 

f) Wat beschouwen lerarenopleiders als stimulansen voor hun professionele 

ontwikkeling? 

 

3.1. Methodologie 

3.1.1. Het kwantitatief onderzoek 

Voor de gegevensverzameling van dit project werd gekozen voor een elektronische 

bevraging van de lerarenopleiders uit de verschillende lerarenopleidingen in heel 

Vlaanderen. Deze methode laat een snelle verwerking en een betere controle op de 

kwaliteit van de antwoorden toe. De elektronische bevragingen werden opgemaakt in 

Limesurvey. Limesurvey voorziet de mogelijkheid om input van vragen verplichtend 

te maken, wat ervoor zorgt dat respondenten feedback ontvangen wanneer zij een 

verplichte vraag over het hoofd zagen bij het vervolledigen van de vragenlijst. 

Limesurvey laat eveneens toe om vervolgvragen te ’routen‘ op eerdere vragen. In de 

online enquête werd de mogelijkheid van ’routings‘ benut om te vermijden dat 

respondenten bijvragen zouden krijgen die niet van toepassing waren op hun situatie. 
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De enquête ‘Professionele ontwikkeling lerarenopleiders’  

De enquête werd samengesteld op basis van een bestaande vragenlijst van VELON 

(Kools, Dengerink, Melief & Lunenberg, 2011). De vragenlijst werd eerder afgenomen 

bij lerarenopleiders in Nederland. De ervaringen en opmerkingen die met deze 

afname gepaard gingen, werden meegenomen in de verfijning van onze vragenlijst. 

Op basis van de feedback van de auteurs, werden de vragen met betrekking tot de 

gevolgde vorming in het verleden en de wenselijke vorming in de toekomst nagenoeg 

geheel op elkaar afgestemd. De belangrijkste reden om deze wijziging door te 

voeren is om een vergelijking tussen verleden en toekomst mogelijk te maken. 

Tevens werden de vragen meer afgestemd op de beschreven rollen. Alvorens de 

vragenlijst te publiceren werd deze aan een groep van critical friends (N=17), de 

leden van de stuurgroep incluis, voorgelegd en aanpast op basis van de feedback. 

Een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen die aangebracht werden in de 

vragenlijst is terug te vinden in bijlage 2.  

 

Structuur van de enquête ‘Professionele ontwikkeling 

lerarenopleiders’ 

In de bevraging werden volgende structurele onderdelen voorzien: 

 Een identificatievraag 

Met deze vraag kunnen we een onderscheid maken tussen lerarenopleiders 

afkomstig uit een opleidingsinstituut, een school en leidinggevenden uit een 

opleidingsinstituut. 

 Professionele ontwikkeling (PO) in de afgelopen twee jaar 

In dit onderdeel wordt gepeild naar de wijze van PO, de gebieden van PO, 

aanstellingspercentage, tijdsbesteding aan PO binnen en buiten de opdracht, 

hindernissen en stimulansen voor PO als lerarenopleider. 

 Professionele ontwikkeling in de komende twee jaar 

In dit onderdeel wordt gepeild naar de doelstellingen voor PO, de gebieden 

van PO, de wijze van PO, met wie de PO bij voorkeur dient te gebeuren, 

tijdsbesteding, nood aan certificering, nood aan structurele planning en vraag 

naar eigen suggesties. 
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 Algemene gegevens  

Binnen dit onderdeel worden een aantal personalia van de respondent 

gevraagd. Leeftijd, geslacht, ervaring, vooropleiding, tewerkstellingssector, 

lidmaatschap van VELOV. 

3.1.2. Deelnemers 

In totaal werd de online survey door 456 deelnemers geopend, waarvan 41 

deelnemers de vragenlijst niet volledig invulden en 167 deelnemers een eenmalig 

bezoek aan de online applicatie brachten, zonder verdere actie. Uiteindelijk werden 

de data van 248 volledige enquêtes (188 vrouwen en 60 mannen) opgenomen voor 

verdere analyse. De steekproef bevat zowel lerarenopleiders uit de 

opleidingsinstituten als uit de scholen. Uit het overzicht van de deelnemende 

lerarenopleiders (zie tabel 1) blijkt dat het merendeel van deelnemende 

lerarenopleiders verbonden is aan een opleidingsinstituut. De gemiddelde leeftijd van 

de lerarenopleiders in de steekproef is 43 jaar (SD 9,74). De leeftijden van de 

lerarenopleiders variëren tussen 24 en 64 jaar. 

Tabel 1 Lerarenopleiders naar hun functie 

 N % 

Lerarenopleider in een lerarenopleiding (docent, stagebegeleider,...) 206 83,06% 

Leidinggevende in een lerarenopleiding (opleidingshoofd, departementshoofd, coördinator,…) 18 7,26% 

Lerarenopleider in een school (mentor of aanvangsbegeleider) 24 9,68% 

Totaal 248 100% 

 

De resultaten in tabel 2 tonen dat het merendeel van de deelnemende 

lerarenopleiders meer dan 10 jaar ervaring heeft en dat tevens lerarenopleiders in 

alle categorieën met minder ervaring in de steekproef vertegenwoordigd zijn.  

Tabel 2 Het aantal jaren ervaring als lerarenopleider 

 

N Percentage 

Minder dan 2 jaar  18 7,26% 

2 – 3 jaar  27 10,89% 

4 – 6 jaar 49 19,76% 

7 – 10 jaar 44 17,74% 

Meer dan 10 jaar 110 44,35% 
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Tabel 3 verduidelijkt de vooropleiding van de lerarenopleiders. De resultaten tonen 

aan dat één vijfde van de lerarenopleiders (20,2% N=50 ) niet over een pedagogisch 

bekwaamheidsbewijs beschikt (GLO, SLO of gelijkwaardig). Uit de resultaten blijkt 

ook dat de hoogst genoten opleiding van de lerarenopleiders divers is en dat een 

aantal lerarenopleiders de hoogste academische graad heeft behaald (doctoraat, 

12,5%).  

Tabel 3 Vooropleiding(en) van de lerarenopleiders 

 

N 

Professionele Bachelor kleuter onderwijs 9 

Professionele Bachelor lager onderwijs 13 

Professionele Bachelor secundair onderwijs  46 

Academische Bachelor  13 

Academische Master 188 

PhD / doctoraat 31 

Specifieke Lerarenopleiding of GPB  130 

Andere 22 

De resultaten in tabel 4 tonen dat er bij de respondenten een grote spreiding van 

lerarenopleiders over de verschillende soorten lerarenopleidingen heen is. De 

resultaten in de tabel tonen eveneens dat lerarenopleiders uit de opleidingen van het 

basisonderwijs bij de kleinere respondentgroepen behoren, maar niettegenstaande 

wel vertegenwoordigd zijn in de steekproef.  

Tabel 4 Overzicht van de onderwijsvorm waarin de lerarenopleiders werkzaam zijn 

 

N % 

Basisonderwijs 11 4,44% 

Secundair onderwijs 41 16,53% 

Hoger onderwijs 55 22,18% 

Geïntegreerde lerarenopleiding kleuter 20 8,06% 

Geïntegreerde lerarenopleiding lager 28 11,29% 

Geïntegreerde lerarenopleiding secundair 68 27,42% 

Specifieke lerarenopleiding hogeschool 28 11,29% 

Specifieke lerarenopleiding CVO 43 17,34% 

Specifieke lerarenopleiding universiteit 46 18,55% 

Andere 17 6,85% 

 

3.1.3. Analyse 

Omwille van de aard van de data is er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van 

beschrijvende analysemethoden. De resultaten worden beschreven aan de hand van 
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frequenties zowel in procentuele scores als in hoeveelheid respondenten. Om de 

volgorde van belangrijkheid te duiden, wordt voor bepaalde resultaten ook de rang 

weergegeven. Omdat er bij verschillende vragen meerdere antwoorden mogelijk zijn, 

wordt het aandeel per rol in de professionalisering van lerarenopleiders in relatieve 

scores uitgedrukt. De relatieve scores worden berekend volgens een breuk met als 

teller: de som van de ’ja‘ antwoorden van de subvragen per rol en als noemer: de 

som van de ’ja‘ antwoorden van alle subvragen die tot een rol behoren. Het quotiënt 

wordt uitgedrukt als percentage. 

 

3.2. Resultaten 

3.2.1. Binnen welke rollen hebben lerarenopleiders zich de afgelopen 2 jaar 

geprofessionaliseerd? 

3.2.1.1. Lerarenopleiders uit opleidingsinstituten 

Het relatieve aandeel van de professionele ontwikkeling bij lerarenopleiders uit 

opleidingsinstituten is het hoogst voor hun rol als leraar van leraren (34,89%). De 

focus van de professionele ontwikkeling binnen deze rol is in de eerste plaats gericht 

op het eerste orde leraarschap, zijnde: de vakinhoudelijke verdieping en verbreding 

van het eigen onderwijs (56%) en het afstemmen van doelstelling, werk- en 

evaluatievormen (53,33%) binnen het geven van onderwijs. Voorts leggen 

lerarenopleiders nadruk op professionele ontwikkelingen van tweede orde 

onderwijzen, zijnde: het onderwijzen van vakdidactiek (45,78%) en in theoretische 

kennis vergaren over het geven van onderwijs aan studenten in de lerarenopleiding 

(44,44%). Lerarenopleiders professionaliseren zich binnen deze rol relatief gezien 

minder in de deelgebieden: congruent opleiden van studenten (40,44%), koppelen 

van theoretische kaders aan geëxpliciteerde ervaringskennis (39,56%) en 

bevorderen van welzijn- en welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s 

(36,44%).  

 

Het relatieve aandeel van de professionalisering is nagenoeg gelijk voor de rol van 

lerarenopleider als onderzoeker (16,70%), curriculum ontwikkelaar (14,90%) en 

coach (14,60%). Voor de rol als onderzoeker is de professionele ontwikkeling 

hoofdzakelijk gericht op het ontwikkelen van een onderzoekende houding (37,33%), 
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het vergaren van theoretische kennis over onderwijsonderzoek (30,67%) en initiatief 

nemen bij onderwijsinnovaties (30,22%). Het ontwikkelen van eigen (praktijkgerichte) 

onderzoeksvaardigheden (20%) is binnen deze rol het minst genoemd in de 

professionele ontwikkeling van de afgelopen 2 jaar. Als curriculumontwikkelaar legt 

de lerarenopleider zijn professionaliseringsprioriteit vooral op het systematisch 

werken aan curriculumontwikkeling en bijsturing (35,11%) en aan het samen bepalen 

van leerlijnen (36%). Professionalisering gericht op het samenwerken met scholen 

rond curriculumontwikkeling wordt eerder door een beperkt aantal lerarenopleiders 

opgegeven (11,11%). De lerarenopleider als coach legt de nadruk hoofdzakelijk op 

vaardiger worden in het aanleren van reflectievaardigheden bij studenten (41,78%). 

Professionele ontwikkeling om studenten te ondersteunen bij het reflecteren over hun 

onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van gemaakte keuzes op basis van 

theoretische kaders (33,78%) wordt eveneens als professionele ontwikkeling 

aangehaald. Minder aandacht werd besteed aan het verwerven van theoretische 

kennis over doorvragen, discussiëren en stimuleren van reflectievaardigheden 

(21,33%).  

 

Het relatieve aandeel van professionele ontwikkeling voor de rol van lerarenopleider 

als bruggenbouwer (10,15%) en poortwachter (8,78%) is beperkt. Het accent van 

de professionele ontwikkeling bij de rol van lerarenopleider als bruggenbouwer ligt 

op vaardiger worden in het constructief samenwerken met stakeholders binnen en 

buiten het onderwijsdomein (29,78%). Het zwaartepunt van de professionele 

ontwikkeling als poortwachter ligt op het vaardiger worden in het afwegen of een 

student kan toegelaten worden tot het beroep (28,44%) en op het zich bekwamen om 

samen met de stageschool een oordeel te onderbouwen in deze context (27,56%). 

Theoretisch inzicht verwerven over profielen behoorde in beperkte mate tot de 

professionele ontwikkeling van de lerarenopleiders (12,98%). 

Tabel 5 in bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de 

professionaliseringsactiviteiten die lerarenopleiders van de opleidingsinstituten de 

afgelopen 2 jaar doorliepen. 
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3.2.1.2. Lerarenopleiders uit scholen 

Het relatieve aandeel van de professionele ontwikkeling bij de lerarenopleiders uit 

scholen is het hoogst voor de rol van lerarenopleider als leraar van leraren (29,94%) 

en als coach (25,42%). Bij de rol als leraar van leraren ligt de nadruk op het 

vaardiger worden in het bevorderen van het welzijn en welbevinden van studenten, 

leerlingen en collega’s (66,67%). De professionele ontwikkeling binnen de rol als 

coach is het sterkst in het introduceren van stagiairs of beginnende leraren in de 

schoolpraktijk (62,50%). De lerarenopleiders uit scholen halen ook het vaardiger 

worden in het aanleren van reflectievaardigheden bij studenten (45,83%) en het 

vaardiger worden in het ondersteunen van studenten bij het reflecteren over hun 

onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van gemaakte keuzes op basis van 

theoretische kaders (45,33%) als professionele ontwikkeling. 

Het relatieve aandeel van de professionele ontwikkeling in de rol van lerarenopleider 

als poortwachter (14,12%), bruggenbouwer (13,56%) en onderzoeker (10.79%) 

ligt in een gelijkaardige lijn. Wat opvalt in deze resultaten is dat er telkens één 

element uitspring binnen de rollen van poortwachter en onderzoeker. Bij de 

lerarenopleider als poortwachter ligt het accent van professionele ontwikkeling in 

het vaardiger worden in het afwegen of een student mag toegelaten worden tot het 

beroep (37,5%). In de rol als onderzoeker ligt de nadruk op het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding bij de lerarenopleider zelf (41,67%). Bij de rol van 

bruggenbouwer is dit accent niet uitgesproken en is de professionele ontwikkeling 

eerder beperkt voor elk van de onderdelen.  

Tot slot is het relatieve aandeel van de professionele ontwikkeling van de 

lerarenopleider als curriculumontwikkelaar (6,21%) eerder beperkt. De vaardigheid 

waarover het vaakst professionele ontwikkeling wordt vermeld, is het vaardiger 

worden om het publiek debat aan te vatten over de plaats van het onderwijs in de 

maatschappij (20,33%). 

 

Tabel 6 in bijlage 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de 

professionaliseringsactiviteiten die lerarenopleiders uit de scholen de afgelopen 2 

jaar doorliepen.  
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3.2.1.3. Vergelijk van de professionele ontwikkeling tussen lerarenopleiders uit 

opleidingsinstituten en scholen 

 

Bij lerarenopleiders uit opleidingsinstituten ligt de nadruk bij het professionaliseren in 

de eerste plaats op de rol als leraar van leraren (34,98%). De professionele 

ontwikkeling van de lerarenopleider als onderzoeker, coach en 

curriculumontwikkelaar ligt zeer dicht bij elkaar. Bij schoolopleiders ligt de nadruk 

van professionele ontwikkeling zowel op de rol van leraar van leraren (29,94%) als 

op de rol van coach (25,42%). Al is het wel belangrijk bij deze resultaten onmiddellijk 

de kanttekening te maken dat de vertegenwoordiging van schoolopleiders in deze 

steekproef eerder beperkt is. 

Tabel 7 Professionele ontwikkeling bij lerarenopleiders van opleidingsinstituten en scholen (afgelopen 

2 jaar) 

Rollen Lerarenopleiders Instituten (N=225) Lerarenopleiders Scholen (N=24) 

 % Rang % Rang 

Leraar van leraren 34,89% 1 29,94% 1 

Onderzoeker 16,70% 2 10,73% 5 

Coach 14,60% 4 25,42% 2 

Curriculumontwikkelaar 14,90% 3 6,21% 6 

Poortwachter 8,78% 6 14,12% 3 

Bruggenbouwer 10,15% 5 13,56% 4 

 

3.2.2. Binnen welke rollen willen lerarenopleiders zich de komende 2 jaar 

professionaliseren en hoe verhoudt zich dit met hun professionele 

ontwikkeling in het verleden? 

De resultaten in tabel 8 tonen aan dat er de komende 2 jaar een verschuiving is in 

oriëntatie binnen de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders uit 

opleidingsinstituten. Het relatieve aandeel voor professionele ontwikkeling van de rol 

van lerarenopleiders als curriculumontwikkelaar (+ 7,78%) en poortwachter 

(+5,4%) neemt fors toe, terwijl het aandeel van de professionele ontwikkeling van de 

rol als leraar van leraren sterk afneemt (-16,01%). Het relatieve aandeel van 

professionalisering van de lerarenopleider in de rol van onderzoeker, coach en 

bruggenbouwer blijft ongeveer gelijk. Bij lerarenopleiders uit scholen neemt het 

relatieve aandeel van de rol van lerarenopleider als leraar van leraren (+5,5%) en 
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curriculumontwikkelaar (+6,41%) toe, terwijl het relatieve aandeel van nood aan 

professionele vorming als coach (-6.97%) afneemt. De relatieve aandelen van 

onderzoeker, poortwachter en bruggenbouwer blijft nagenoeg gelijk. 

Tabel 8 Huidige en toekomst gerichte professionele ontwikkeling bij lerarenopleiders uit 

opleidingsinstituten en scholen 

Rollen Afgelopen 2 jaar Komende 2 jaar 

Opleidingsinstituten (N=225) % % 

Leraar van leraren 34,89% 18,97% 

Onderzoeker 16,70% 18,60% 

Coach 14,60% 15,62% 

Curriculumontwikkelaar 14,90% 22,68% 

Poortwachter 8,78% 14.18% 

Bruggenbouwer 10,15% 9.96% 

Rollen Afgelopen 2 jaar Komende 2 jaar 

Scholen (N=24) % % 

Leraar van leraren 29,94% 35,44% 

Onderzoeker 10,73% 7,77% 

Coach 25,42% 18,45% 

Curriculumontwikkelaar 6,21% 12,62% 

Poortwachter 14,12% 12,62% 

Bruggenbouwer 13,56% 13,11% 

De resultaten tonen dat ook de professionele ontwikkelingsbehoefte van 

lerarenopleiders voor de komende jaren een andere oriëntatie hebben binnen elk van 

de rollen (tabel 9 in bijlage 2). Binnen de rol van de lerarenopleider als leraar van 

leraren is er een sterke toename aan de behoefte om vaardiger te worden in het 

bevorderen van het welzijn en welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s 

(+30,23%), het vaardiger worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld 

aan theoretische kaders (+20%) en het vaardiger worden in congruent opleiden 

(+17,14%). Daarnaast is er een sterke afname van de nood aan het verbreden en 

verdiepen van vakinhoud (-19.56%). Binnen de rol van onderzoeker is een duidelijke 

stijging van de behoefte naar professionele ontwikkeling vast te stellen. Het aantal 

lerarenopleiders dat de intentie uit om zich te willen professionaliseren binnen elk van 

de onderdelen is ongeveer verdubbeld. De sterkste behoefte tot professionele 

ontwikkeling zijn meer zicht krijgen op de rol van onderzoeker binnen de 

lerarenopleiding (79,11%) en het voortouw kunnen nemen bij onderwijsinnovaties 

(76,89%). Als coach willen de lerarenopleiders meer theoretische achtergrond 

verwerven over doorvragen, discussiëren en stimuleren van reflectievaardigheden 

(78,22%) en meer inzicht verwerven in gespreks- en coachingsvaardigheden in 
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functie van het professioneel omgaan met emoties, conflict- en probleemsituaties 

(74,67%). Bij de rol van curriculumontwikkelaar is er in eerste instantie behoefte 

om vaardiger te worden om op systematische wijze aan curriculumontwikkeling en 

bijsturing te doen (84,44%). Als poortwachter is de groeiende behoefte het sterkst 

zichtbaar in de nood om meer theoretische kennis te verwerven over profielen die de 

toelating tot het beroep van leraar helpen bepalen (85,33%). Tot slot is er voor de rol 

van bruggenbouwer de nood om meer inzicht te krijgen in scholen als professionele 

organisaties (83,11%) het hoogst. 

 

Ook de resultaten van lerarenopleiders in scholen tonen aan dat de professionele 

vormingsbehoefte in de komende jaren een andere oriëntatie krijgt binnen elk van de 

rollen (tabel 10 bijlage 2). Binnen de rol van de lerarenopleider als leraar van 

leraren is er een toename aan de behoefte om zich vakinhoudelijk te verbreden en 

verdiepen in functie van het geven van onderwijs (+20,83%) en vaardiger te worden 

in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan theoretische kaders (+29,17%). 

Binnen de rol van onderzoeker is een daling van de behoefte naar professionele 

vorming vast te stellen. De sterkste daling in behoefte aan professionele vorming 

doet zich voor in het ontwikkelen van een onderzoekende houding (-16,66%). Als 

coach is de nood aan vorming rond het vaardiger worden in het introduceren van 

stagiairs en beginnende leraren in de schoolpraktijk sterk afgenomen (-29,17%). Als 

curriculumontwikkelaar is er in eerste instantie behoefte om vaardiger te worden 

om op systematische wijze aan curriculumontwikkeling en bijsturing te doen 

(+16,66%) en om vaardiger te worden om praktijk en theorie te integreren bij 

curriculumontwikkeling (+16,67%). Als poortwachter is de behoefte om zich meer 

bekwaam te voelen om samen met de lerarenopleiding een onderbouwd oordeel te 

geven over de toelating tot het beroep van leraar (+12,5%) het grootst. Tot slot is 

voor de rol van bruggenbouwer de nood om vaardiger te worden in het ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie (tussen lerarenopleiding en op school) rond het opleiden 

van studenten (+12,5%) het hoogst. 

Opmerkelijk is de vaststelling dat het % binnen de rol van onderzoeker daalt. We 

veronderstellen dat niet zozeer de behoefte gedaald is, maar dat er nieuwe 

behoeften (poortwachter, curriculum-ontwikkelaar, bruggenbouwer) zijn bijgekomen, 

waardoor het relatieve aandeel van de rol als onderzoeker verkleint. 
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3.2.3. De wijze waarop lerarenopleiders zich (willen) professionaliseren 

In dit onderdeel focussen we op twee aspecten van het professionaliseren van 

lerarenopleiders, ten eerste focussen we op het ’hoe‘ en ten tweede op het ’met 

wie‘ professionaliseren.  

De resultaten in tabel 11 tonen aan dat lerarenopleiders in de eerste plaats de 

voorkeur geven aan deelname aan workshops, studiedagen en/of congressen en 

aan overleg met collega’s om zich professioneel te ontwikkelen. 

 

De belangrijke verschuivingen in de behoefte aan vormen van professionele vorming 

zijn: 

 Een grotere behoefte aan navorming in trajectvorm (kortlopend +29,84%, 

langlopend +11,69%) 

 Een toename aan onderzoek gerelateerde professionaliseringvormen 

(deelname aan onderwijsvernieuwingsprojecten + 21,77%, het doen van 

praktijkonderzoek +17,34% en het schrijven van een publicatie +11,29%) 

 Een groeiende vraag naar het participeren aan supervisie of coaching 

(+10,88%). 

 Afname aan behoefte om te overleggen met collega’s (-10,08%) met de 

kanttekening dat de grote meerderheid van de lerarenopleiders dit nog steeds 

als prioritair beschouwd (80,65%). 

 

Onderstaand zijn een aantal aanvullingen die de lerarenopleiders zelf aanbrachten in 

de categorie ’andere’: 

 het doen van docentenstages (bv. duo-stages diversiteit); 

 deelname aan culturele activiteiten; 

 deelname aan een internationale week; 

 deelname aan een internationaal studieprogramma; 

 door dialoog met het werkveld en met studenten; 

 door het schrijven van een ZER; 

 door deelname aan teacher design teams; 

 door het werken in een kenniscentrum; 

 door het begeleiden van scripties.  



43 
 

Tabel 11 Vormen van professionele ontwikkeling die lerarenopleiders (N=225) verkiezen 

 Afgelopen 2 jaar Komende 2 jaar  

 N % N %  

Door het lezen van wetenschappelijke en/of 

vakliteratuur over een specifiek onderwerp. 
184 74,19% 190 76,61% 

≈ 

Door het lezen van wetenschappelijke en/of 

vakliteratuur over leren, onderwijzen en opleiden. 
181 72,98% 178 71,77% 

≈ 

Door deelname aan workshops, studiedagen 

en/of congressen. 
224 90,32% 223 89,92% 

≈ 

Door het volgen van een lezing. 152 61,29% 149 60,08% ≈ 

Door deelname aan kortlopende 

opleidingsinitiatieven gericht op het opleiden, 

begeleiden of evalueren van (a,s,) leraren 

(masterclass, aanvangsbegeleiding, 

mentorenopleiding, opleiding met geen of minder 

dan 60 ECTS). 

63 25,40% 137 55,24% ▲ 

Door het volgen langlopende 

opleidingsinitiatieven (bijvoorbeeld master-

/doctoraatsopleiding, opleiding met minstens 60 

ECTS). 

8 3,23% 37 14,92% ▲ 

Door nieuwe dingen uit te proberen en 

systematisch te evalueren in het eigen onderwijs. 
183 73,79% 197 79,44% ▲ 

Door deelname aan een (onderwijsvernieuwings-

)project. 
83 33,47% 137 55,24% ▲ 

Door het doen van (praktijkgericht) onderzoek. 63 25,40% 106 42,74% ▲ 

Door het schrijven van een publicatie. 39 15,73% 67 27,02% ▲ 

Door deelname aan een leergemeenschap 

((vak)werkgroepen, commissies, 

beleidsgroepen,…). 

136 54,84% 145 58,47% ≈ 

Door deelname aan intervisiebijeenkomsten. 62 25,00% 92 37,10% ▲ 

Door het participeren aan supervisie of coaching. 61 24,60% 88 35,48% ▲ 

Door overleg met collega's. 225 90,73% 200 80,65% ▼ 

Door deelname aan een debat. 39 15,73% 53 21,37% ▲ 

 

In tabel 12 is te zien dat het relatieve aandeel van elk van de vormen van leren een 

gespreide voorkeur geniet bij de lerarenopleiders. Er is een lichte voorkeur voor 

samen leren met lerarenopleiders uit andere opleidingsinstituten of scholen. Meer 

dan de helft van de lerarenopleiders (56,45%) vindt dat er ruimte moet zijn voor 

individueel leren. Bij de mogelijkheid ’andere‘ vulden lerarenopleiders onderstaande 

doelgroepen aan: 
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 onderzoekers, leraren of docenten buiten de lerarenopleiding 

 mensen uit andere sectoren (buiten onderwijs) 

Tabel 12 Leerbehoeften 

 N % Rel % 

Individueel 140 56.45% 20,29% 

Bij voorkeur met lerarenopleiders uit de eigen lerarenopleiding of de eigen school 158 63.71% 22,90% 

Bij voorkeur met lerarenopleiders van andere lerarenopleidingen of scholen 166 66.94% 24,06% 

Bij voorkeur met lerarenopleiders met ongeveer gelijke ervaring en vooropleiding 108 43.55% 15,65% 

Bij voorkeur met internationale lerarenopleiders 109 43.95% 15,80% 

Andere 9 3.63% 1% 

 

3.2.4. Hindernissen en stimulansen voor professionele ontwikkeling 

3.2.4.1. Hindernissen voor professionele ontwikkeling - dimensies 

Tabel 13 geeft de verschillende dimensies van hindernissen weer die 

lerarenopleiders ondervinden bij hun professionele ontwikkeling. Het vaakst 

rapporteren de lerarenopleiders de dimensies tijd (41,69%) en beleid (37,59%). De 

overige dimensies die uit de kwalitatieve data-analyse naar voor komen zijn: het 

aanbod van vormingen voor professionele ontwikkeling (10,36%), financiën of 

middelen (7,95%) en maatschappij, evolutie en individuele aspecten (2,41%). In een 

aantal gevallen bevindt de hindernis zich ook in de deelverzameling van twee of 

meer dimensies (in onderstaand citaat is dit bijvoorbeeld: tijd, aanbod en beleid).  

 

‘Tijdsgebrek, zeker wanneer je verschillende scholen moet combineren. Vaak is er 

een aanbod tijdens lesmomenten,’ 

 

Tabel 13 Hindernissen die lerarenopleiders ervaren bij hun professionele ontwikkeling (N = 415) 

 Relatief % N 

Tijd 41,69% 173 

Beleid 37,59% 156 

Aanbod 10,36% 43 

Financiën & middelen 7,95% 33 

Maatschappij, evolutie en individuele aspecten 2,41% 10 
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Tijd 

Lerarenopleiders halen tijdsgebrek het vaakst aan als hindernis voor deelname aan 

professionele vorming. De lerarenopleider vindt weinig tot geen vrije momenten 

(meer) om aan professionele ontwikkeling te doen. In enkele gevallen wordt ook het 

spanningsveld met betrekking tot de ’work-life‘-balance vermeld.  

De respondenten halen de taakbelasting van de lerarenopleider het meest aan als 

hindernis voor professionele ontwikkeling binnen deze dimensie. De lerarenopleiders 

stellen vast dat de opdracht die zij toegewezen krijgen louter uit een lesopdracht 

(effectieve lesuren) bestaat en dat in het takenpakket van de lerarenopleider geen 

ruimte voor professionele ontwikkeling is opgenomen: 

 ‘taakbelasting is alleen maar uren lesgeven, alle rest moet buiten mijn uren 

taakbelasting gebeuren’ 

  ‘fulltime werken met slechts twee mentoruren voor een school met meer dan 

300 leraren is te weinig’ 

 

Verschillende lerarenopleiders vermelden dat de combinatie van meerdere 

aanstellingen al dan niet aan dezelfde instellingen, de toenemende taakbelasting 

buiten de lesopdracht en het gebrek aan tijd om professionele vorming te integreren 

in de eigen praktijk leiden tot een onverenigbaarheid. Deelnemen aan professionele 

vorming wordt bemoeilijkt door de situatie waarin vele lerarenopleiders zich bevinden.  

 ‘2 jobs combineren, combinatie 80% leraar, 20% lector is zwaar, ik wil beide 

jobs goed doen, maar wegens tijdgebrek moet ik soms 'keuzes' maken. Geen 

tijd dus voor extra opleidingen.’ 

 ‘Groeiend aantal taken buiten lesopdracht’ 

 ‘De tijd om na de bijscholing aan de slag te gaan met wat ik leerde ontbreekt’ 

Binnen het thema organisatie leiden we af dat de lerarenopleider ervaart dat zijn 

lesopdracht geen flexibiliteit toelaat en dat hij zijn lesopdracht/taakbelasting als 

overvol beschouwt. 

 ‘Overvolle lessenroosters waardoor contacturen haast niet te verplaatsen zijn.’ 
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 ‘Er is weinig tot geen ruimte om lectoren vrij te stellen van les om zich bij te 

scholen.’ 

 

Beleid 

Lerarenopleiders uit CVO’s, hogescholen en universiteiten ervaren de rigide 

jaarplanning en roostering van lessen als ernstige hindernis voor hun 

professionele ontwikkeling. 

 ‘Mensen uit hogescholen kunnen zich moeilijk vrijmaken, wat bijeenkomsten 

bemoeilijkt’ 

Ook het gebrek aan coördinatie en visie rond professionalisering halen zij aan als 

hindernis.  

 ‘Veel verschillende initiatieven worden gelijktijdig opgestart’ 

 ‘ Grote verspreiding (ook geografisch) van de informatie’ 

 ‘Te weinig kansen om expertise met collega’s te delen’  

 ‘Kleine opdracht biedt geen ruimte voor professionalisering’ 

Een aantal lerarenopleiders voelt zich weinig of niet betrokken bij de opleiding.  

 ‘Ik voel mij niet voldoende betrokken bij de lerarenopleiding in zijn geheel 

(binnen mijn organisatie) om er echt mijn schouders onder te zetten; ik geef 

enkel mijn eigen vakdidactiek’ 

Een aantal lerarenopleiders stellen dat stimulansen en waardering voor 

professionele vorming van de lerarenopleider door de leidinggevenden in de 

lerarenopleiding zeer beperkt of afwezigheid zijn. 

Schoolopleiders halen aan dat het niet honoreren van de mentoruren voor 

aanvangsbegeleiding hun professionele ontwikkeling in de weg staat. Vooral omdat 

de begeleiding bovenop hun eigen voltijdse onderwijsopdracht komt en vaak zeer 

tijdsintensief is. 

Lerarenopleiders ervaren ook dat op niveau van het Vlaams onderwijsbeleid er 

hindernissen zijn gecreëerd die het professioneel ontwikkelen in de weg staan.  

 ‘Onderwijsbeleid op niveau van de Vlaamse gemeenschap’ 
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 ‘Afschaffing van mentoruren vanuit overheid’ 

 

Aanbod 

Lerarenopleiders vinden dat de kwaliteit en variatie van het aanbod vaak niet 

aansluit bij hun verwachtingen. Ze vermelden hierbij enerzijds het gebrek aan een 

doelgroep specifiek vormingsaanbod. Anderzijds verwijzen zij naar de inhoud van de 

opleidingen (onvoldoende vernieuwend, niet op maat, relevantie en 

bruikbaarheid, …). 

 ‘Inhoud nascholingen (helaas vaak te theoretisch/abstract en met weinig tips 

naar vertaling voor opleiding en curricula of voor eigen onderwijspraktijk.)’ 

 ‘Vinden van vorming op maat.’ 

 

Een andere hindernis die lerarenopleiders vermelden, richt zich op de vorm van het 

aanbod. Hierbij verwijzen de lerarenopleiders naar de verscheidenheid in noden die 

de diverse groep van lerarenopleiders heeft: 

 ‘De afwezigheid voor een opleiding(straject) voor lerarenopleiders’ 

 ‘Het feit dat ik niet kan meedraaien in de praktijk als leraar voor de doelgroep 

van mijn studenten.’ 

 ‘Ik volg af en toe wel een korte opleiding (halve of hele dag), maar daar wordt 

enkel kort iets aangereikt, er worden geen vaardigheden getraind.’ 

Lerarenopleiders ervaren de wijze waarop het huidige aanbod georganiseerd wordt 

als een hindernis voor professionele ontwikkeling. Ze hekelen de onduidelijkheid in 

de communicatie over het aanbod voor professionele ontwikkeling van 

lerarenopleiders. Het aanbod is volgens hen te veel gespreid over verschillende 

aanbieders en bovendien te weinig gecoördineerd en op elkaar afgestemd.  

 ‘Bekendmaking van initiatieven, op teveel verschillende plaatsen.’ 

 ‘Een overzicht van wie wat aanbiedt op welk niveau (het warm water wordt 

steeds opnieuw uitgevonden lijkt me soms)’ 
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Financiën en middelen 

Verschillende lerarenopleiders vermelden dat ze gehinderd worden om aan 

professionele vormingen deel te nemen omdat er slechts een beperkte 

hoeveelheid of geen middelen ter beschikking worden gesteld. 

 

 ‘Gedeeltelijk zelf voor de kosten moeten instaan.’ 

 ‘Beperkt budget voor professionele ontwikkeling.’ 

 

Een andere hindernis die lerarenopleiders vermelden is de hoge kostprijs voor 

deelname aan door hen gepercipieerde waardevolle initiatieven.  

 

 ‘Professioneel vormingsaanbod in het buitenland is te duur maar zou wel 

nuttig zijn.’ 

 ‘Geld om bijscholingen of congressen bij te wonen (kost al gauw 1000 euro: 

inschrijving verplaatsing, logement) voor buitenlands congres.’ 

 ‘Ik wil heel graag een langdurige opleiding volgen, omdat daar echt 

vaardigheden aangeleerd en ingeoefend worden (perceptieve pedagogie), 

maar deze opleiding is te duur voor onze school en ook voor mezelf (12 x 320 

euro, gespreid over 2 schooljaren). Ik zal deze opleiding dus jammer genoeg 

niet verder volgen.’ 

 

Maatschappij, evolutie en individuele aspecten 

Lerarenopleiders vermelden het eerder negatieve imago van het leraarschap en de 

plaats van de lerarenopleiding binnen de buiten de instelling als hindernis om verder 

te professionaliseren. De snelheid waarmee het de samenleving en daarbij ook het 

eigen vakgebied evolueert, wordt door enkele lerarenopleiders als hindernis voor 

professionele ontwikkeling gezien. 

3.2.4.2. Stimulansen om aan professionele ontwikkeling te doen – dimensies 

Lerarenopleiders werden bevraagd over de stimulansen die zij als gunstig 

beschouwen voor hun verdere professionele ontwikkeling. Zoals weergegeven in 



49 
 

tabel 14, zien we dat de vaakst gerefereerde dimensie groei is. Lerarenopleiders 

willen zich vooral professioneel ontwikkelen in functie van groei. Het gaat dan in 

eerste instantie over persoonlijke groei, meer specifiek over het ontwikkelen van 

eigen competenties, groei van het zelfvertrouwen en de job vreugde (zie tabel 15), 

Daarnaast gaat het ook over het groeien van studenten en het verder kwaliteitsvol 

uitbouwen van de opleiding. Een aantal lerarenopleiders vermeldt ook dat zij het 

optimaliseren van het leren van leerlingen als stimulans voor professionele 

ontwikkeling zien.  

Tabel 14 Stimulansen om aan professionalisering te doen bij lerarenopleiders (N = 451) 

 Relatief aandeel % N 

Gericht op groei 64,52% 291 

Gericht op het beleid 8,87% 40 

Gericht op innovatie 8,20% 37 

Gericht op het team 7,32% 33 

Gericht op het aanbod 6,87% 31 

Gericht op het externe 3,33% 15 

Gericht op afwisseling (job) 0,89% 4 

 

In licht dalende orde van belangrijkheid vermelden lerarenopleiders beleid, 

innovatie, het team en het aanbod als belangrijke stimulansen voor professionele 

ontwikkeling. Lerarenopleiders verwachten van het beleid dat er tijd en ruimte 

voorzien wordt in de opdracht om aan professionele vorming te kunnen deelnemen. 

Wanneer zij het over steun hebben, duiden zij op de aanwezigheid van middelen, 

waardering, aanmoediging, vrijheid en vertrouwen als stimulansen tot professionele 

ontwikkeling. Met betrekking tot de gerichtheid op innovatie onderscheiden 

lerarenopleiders de innovatie als katalysator voor jobvreugde, als kans om zichzelf 

blijvend te ontplooien en in functie van de snelle evolutie van onze samenleving en 

daarbij het onderwijsveld. De lerarenopleiders die het team voorop stellen als 

stimulans hebben het meer specifiek over teamgeest, samenwerkend leren, 

netwerken en samen leren met studenten. Wanneer lerarenopleiders het aanbod als 

stimulans tot professionele ontwikkeling aanhalen, is de verdere onderverdeling zeer 

divers. Zo onderscheiden we stimuli binnen het vormingsaanbod (variatie, 

praktijkrelevantie, kwaliteit en expertise) en stimuli met betrekking tot het type 

vorming (naslagwerk, onderzoek, internationale uitwisseling, intervisie, projectwerk, 
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team gerichte coaching en docentenstages). Ook de aanbieders zijn stimulerend 

onder meer door hun karakter (verbredend, ruimer dan het onderwijsveld, op 

maat,…). Een kleine groep lerarenopleiders duidt externe factoren als stimuli om 

zich professioneel te ontwikkelen aan (visitatie, sociale en maatschappelijke druk). 

Een beperkt aantal lerarenopleiders vindt het opnemen van verschillende rollen 

(identiteiten) een stimulans om aan professionele ontwikkeling te doen en een kans 

om vanuit verschillende perspectieven te kunnen kijken. 

Tabel 15 Stimulansen professionele ontwikkeling 

Gericht op groei Relatief aandeel % N 

Persoonlijk 35,27% 158 

Studenten/Cursisten/Alumni 18,08% 81 

Opleiding 7,14% 32 

Leerlingen 2,23% 10 

Onderwijsveld – Maatschappij 1,34% 6 

Collega Lerarenopleiders 0,67% 3 

Team 0,22% 1 

Gericht op het beleid   

Tijd en ruimte 4,69% 21 

Steun 3,35% 15 

Leiding 0,67% 3 

Structuur 0,22% 1 

Gericht op het aanbod   

Vorm 6,47% 29 

Aanbieder 0,22% 1 

Gericht op innovatie   

I.f.v. evolutie 6,25% 28 

I.f.v. kansen  1,34% 6 

I.f.v. jobvreugde 0,45% 2 

Gericht op het team   

Samenwerkend leren 3,35% 15 

Netwerken - Sociale contacten 2,23% 10 

Teamgeest  1,79% 8 

Studenten 0,22% 1 

Gericht op het externe   

Maatschappelijke druk / noodzaak 2,01% 9 

Sociale druk 1,12% 5 

Visitatie 0,22% 1 
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Gericht op afwisseling   

Verschillende rollen -verschillende perspectieven - binnen de 

lerarenopleiding 

0,22% 1 

Verschillende rollen - verschillende perspectieven buiten de 

lerarenopleiding (school, …)  

0,22% 1 

 

3.3. Samenvatting 

Eén vijfde van de lerarenopleiders heeft geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Dit 

is zeer merkwaardig gezien de belangrijke rol van lerarenopleiders, als ‘leraar van 

leraren’, een leraar in het kwadraat. 

De lerarenopleiders uit opleidingsinstituten professionaliseren zich hoofdzakelijk 

binnen de rol van ‘leraar van leraren’ en kiezen hierbij vooral voor opleidingen die 

aanleunen bij het eerste orde onderwijs zoals het versterken en verdiepen van de 

eigen vakkennis. Professionele vorming met betrekking tot de rollen ‘onderzoeker’, 

‘curriculum ontwikkelaar’ en ‘coach’ krijgt bij lerarenopleiders uit opleidingsinstituten 

minder aandacht. De professionalisering binnen de rol van ‘bruggenbouwer en 

poortwachter’ krijgt weinig aandacht. Als onderzoeker is er vooral aandacht voor het 

ontwikkelen van een onderzoekende houding, als curriculumontwikkelaar is er 

aandacht voor systematische werken en bijsturen van het curriculum en bij de coach 

ligt de nadruk op vaardig worden in het aanleren van reflectievaardigheden bij 

studenten. 

Bij lerarenopleiders in scholen ligt de nadruk van professionele ontwikkeling bij de rol 

van ‘leraar van leraren’ en die van ‘coach’. Als ‘leraar van leraren’ hebben zij vooral 

aandacht geschonken aan het vaardiger worden in het bevorderen van welzijn en 

welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s. Als ‘coach’ hebben zij zich 

vooral geprofessionaliseerd in het leren ondersteunen van studenten bij het 

reflecteren over hun onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van gemaakte 

keuzes op basis van theoretische kaders. Veel beperkter hebben zij aandacht 

besteed aan hun professionele ontwikkeling als ‘poortwachter’, ‘bruggenbouwer’ en 

‘onderzoeker’. Als ‘poortwachter’ hebben deze lerarenopleiders zich vooral 

geprofessionaliseerd in vaardigheden om de toegang tot het beroep beter te kunnen 

bepalen. Als ‘onderzoeker’ hebben ze zich toegelegd op het ontwikkelen van een 
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onderzoekende houding. Lerarenopleiders in scholen hebben in hun keuzes rond 

professionele ontwikkeling weinig aandacht voor de rol van curriculumontwikkelaar. 

Toekomstgericht tonen de resultaten dat lerarenopleiders uit opleidingsinstituten hun 

professionele ontwikkeling heroriënteren. In de intenties naar professionele 

ontwikkeling vinden we terug dat ze meer aandacht willen schenken aan hun rol als 

‘curriculumontwikkelaar’ en ‘poortwachter’, waarbij ze minder aandacht zullen 

schenken aan hun professionele ontwikkeling van lerarenopleider als ‘leraar van 

leraren’. Desondanks de daling binnen deze rol verschuift de aandacht voor 

professionele ontwikkeling hier wel sterk naar het vaardiger worden in het 

bevorderen van het welzijn en welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s en 

het vaardiger worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan 

theoretische kaders (tweede orde onderwijzen). Als ‘onderzoeker’ willen ze een beter 

zicht krijgen op de betekenis van deze hun rol binnen de lerarenopleiding. In de rol 

van ‘coach’ willen ze meer theoretische achtergrond verwerven over doorvragen, 

discussiëren en stimuleren van reflectievaardigheden en vaardiger worden in 

coaching om met emoties, conflict- en probleemsituaties om te gaan. Als 

‘curriculumontwikkelaar’ willen lerarenopleiders zich verder bekwamen om het 

curriculum systematische bij te sturen. Als ‘poortwachter’ is er een toegenomen nood 

om meer kennis te verwerven over profielen die de toelating tot het beroep van 

leraren helpen bepalen. Als ‘bruggenbouwer’ willen lerarenopleiders meer inzicht 

verwerven in scholen als organisaties.  

Bij lerarenopleiders in scholen neemt de aandacht voor professionele ontwikkeling 

van lerarenopleider als ‘leraar van leraren’ en ‘curriculumontwikkelaar’ toe en neemt 

hun aandacht voor de rol van coach af. Als ‘leraar van leraren’ is er een toenemende 

behoefte om vakinhoudelijk te verbreden en verdiepen (eerste orde onderwijzen) en 

vaardiger te worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan 

theoretische kaders (tweede orde onderwijzen). Als ‘curriculum ontwikkelaar’ is er in 

eerste instantie behoefte om vaardiger te worden om op systematische wijze aan 

curriculumontwikkeling en bijsturing te doen en om vaardiger te worden om praktijk 

en theorie te integreren bij curriculumontwikkeling. Als poortwachter willen 

schoolopleiders zich meer bekwaam voelen om samen met lerarenopleiding een 

onderbouwd oordeel te geven over de toelating tot het beroep van leraar. Tot slot is 

er voor de rol van bruggenbouwer nood om vaardiger te worden in het ontwikkelen 
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van een gezamenlijke visie (tussen lerarenopleiding en op school) rond het opleiden 

van studenten. 

Deze heroriëntering van professionaliseringsbehoeften kunnen we beschouwen als 

een verbreding van de invulling van de verschillende rollen, wat kan wijzen op een 

verruimde identiteit van de lerarenopleider.  

Lerarenopleiders hebben een uitgesproken voorkeur om zich te professionaliseren 

via studiedagen, workshops of congressen en, hoewel beperkter, via overleg met 

collega’s. De behoefte aan de wijze waarop lerarenopleiders zich in de nabije 

toekomst willen professionaliseren zijn trajecten zowel kortlopend als langlopend, 

onderwijsvernieuwingsprojecten, praktijkonderzoek en schrijven van publicaties. Er is 

ook een stijgende vraag naar het participeren aan supervisie of coaching. Uit de 

aanvullingen die de lerarenopleiders zelf aanbrachten vermelden we: het doen van 

docentenstages (bv. duo-stages diversiteit), deelname aan een internationaal 

studieprogramma, door dialoog met het werkveld en met studenten, door deelname 

aan teacher design teams en door het werken in een kenniscentrum. 

Lerarenopleiders hebben een lichte voorkeur om samen te leren met lerarenopleiders 

uit andere opleidingsinstituten of scholen. Iets meer de helft van de lerarenopleiders 

vindt dat er ook ruimte moet zijn voor individueel leren. Lerarenopleiders vulden aan 

dat ze ook met onderzoekers, leraren of docenten buiten de lerarenopleiding en 

mensen uit andere sectoren (buiten onderwijs) willen leren. 

De grootste hindernissen die lerarenopleiders ervaren bij hun professionalisering valt 

binnen de dimensie tijd, beleid, aanbod en middelen. Binnen de dimensie tijd 

gebruiken de lerarenopleiders de kernbegrippen tijdgebrek, onverenigbaarheid en 

organisatie van de eigen opdracht om de ervaren hindernis te duiden. Als 

hindernissen op beleidsniveau ervaren lerarenopleiders vooral het gebrek aan visie 

en coördinatie van professionele ontwikkeling en rigiditeit van jaarplanning en 

roosteren van lessen. Schoolopleiders ervaren het niet honoreren van mentoruren 

als ernstige hindernis voor hun professionele ontwikkeling. De kwaliteit en variatie in 

het aanbod van professionele vorming voor lerarenopleiders blijkt een belangrijke 

hindernis die lerarenopleiders aanhalen. Aanvullend vermelden lerarenopleiders dat 

de wijze waarop de vorming wordt aangeboden niet overeenstemt met hun behoefte, 

zij hebben nood aan vorming in trajectvorm. Een lerarenopleider omschrijft het als ‘te 
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korte opleidingen om echt meester te kunnen worden over een vaardigheid waardoor 

bij gevolg implementatie uitblijft’. Ook de organisatie van het aanbod blijkt een 

hindernis. Lerarenopleiders leggen nadruk op de versnippering en de beperkte 

communicatie over het specifieke aanbod voor lerarenopleiders. Lerarenopleiders 

ervaren het beperkte of onbestaande budget als hindernis om zich professioneel 

verder te ontwikkelen en geven aan dat de kostprijs van opleidingen en trajecten een 

drempel vormen om zich professioneel te ontwikkelen.  

De hoofdreden waarom lerarenopleiders zich professioneel ontwikkelen is hun 

gerichtheid op groei. In de eerste plaats duiden zij op de eigen groei, maar ook vaak 

in functie van de groei van de studenten die ze opleiden. Een beleid dat tijd en ruimte 

(financieel) voorziet vinden lerarenopleiders een bijkomende stimulans om aan 

professionele ontwikkeling te doen. Tot slot is de gerichtheid op innovatie als 

katalysator voor jobvreugde een belangrijke stimulans om zichzelf professioneel te 

ontwikkelen. 
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4. Continuüm van professioneel leren van lerarenopleiders vanuit 

een internationaal perspectief 

 

In dit hoofdstuk gaan we na hoe professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 

doorheen hun carrière vorm kan worden gegeven. We vertrekken hierbij vanuit de 

noden die lerarenopleiders op dit moment in hun carrière ervaren en maken 

vandaaruit de transfer naar professionalisering die daarbij aansluit. 

De onderzoeksvragen die we hier voorop stellen zijn: 

1) Hoe evolueren professionaliseringsnoden doorheen de loopbaan van een 

lerarenopleider? 

2) Welke professionaliseringsinitiatieven, -trajecten ( soort en/ of inhouden) zijn nodig 

om tegemoet te kunnen komen aan de noden binnen de loopbaan? 

 3) Welke kwaliteitscriteria stellen lerarenopleiders voorop opdat het geheel een 

coherent en effectief leertraject wordt? 

 

4.1. Methode 

We hielden focusgroepen met lerarenopleiders op het ATEE2-congres in Braga op 27 

augustus 2014 en op de VELON-studiedag op 7 november 2014. 

4.1.1. Focusgroepen tijdens het ATEE-congres 

Op het ATEE-congres (26 augustus) presenteerden we voorlopige 

onderzoeksresultaten tijdens de parallelsessie ‘Towards a comprehensive 

framework for professional development of teacher educators: a quest for key 

characteristics of appropriate pathways throughout careers’ en nodigden we 

de aanwezigen uit om deel te nemen aan de focusgroepen. 

De focusgroepen maakten deel uit van het RDC3-programma ‘Professional 

Development of Teacher Educators’ tijdens het ATEE-congres. 

                                                           
2
 Association Teacher Educators Europe 
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4.1.1.1. Deelnemers 

Deelnemers van de focusgroepen (N=9) waren expert-lerarenopleiders van de 

RDC ‘Professional Development of Teacher Educators’. Deelnemers kwamen 

uit verschillende Europese landen, en daarbuiten (Israël, China) 

4.1.1.2. Procedure 

Het onderzoek werd eerder toegelicht in een voorafgaande 

onderzoekspresentatie. We splitsten de groep op in twee focusgroepen. Bij 

elke focusgroep plaatsten we een continuüm dat de loopbaan van een 

lerarenopleider voorstelt. De bedoeling van het gesprek werd toegelicht aan 

de hand van twee slides. In een eerste slide werd een continuüm 

gepresenteerd waarop de deelnemers hun professionaliseringsnoden konden 

plaatsen, in een tweede slide gaven de deelnemers aan welke 

professionalisering (inhoud/vorm) volgens hen noodzakelijk was om tegemoet 

te komen aan deze noden. Figuur 10 verduidelijkt deze werkwijze: 

 

 

Figuur 10: Continuüm van wenselijke ondersteuning bij de professionele 

ontwikkeling van lerarenopleiders doorheen hun loopbaan 

                                                                                                                                                                                     
3
 ATEE bestaat uit verschillende werkgroepen of ‘Research and Development Centers’ (RDC’s). 
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Tijdens deze focusgroepen wilden we de deelnemers tevens laten nadenken over 

een ‘goodpractice’ van de uitvoering van een rol van lerarenopleider om vandaaruit 

de concrete context laten beschrijven en aan te laten geven wat maakt dat dat een 

voorbeeld is van een goede praktijk. Deze insteek werd niet weerhouden na overleg 

met expert-lerarenopleiders, leidinggevenden van het Moffet Instituut (Israël) 

voorafgaand aan de RDC omdat ze te sterk gestructureerd was en we erop moesten 

vertrouwen dat met de meer open vragen de experten een erg betekenisvolle 

bijdrage zouden leveren. 

 

4.1.2. Focusgroepen tijdens de VELON-studiedag 

We herhaalden de focusgroepen op de VELON-studiedag ‘Een professionele leerreis 

voor lerarenopleiders.’ We gaven de introductie van de studiedag met het voorstellen 

van het onderzoek, gevolgd door focusgroepen. 

4.1.2.1. Deelnemers 

Hoofdzakelijk Nederlandse deelnemers (N= 120) waren aanwezigen op de VELON-

studiedag. 

4.1.2.2. Procedure 

Het ruime aantal deelnemers impliceerde organisatorisch uitdagingen. We splitsten 

de deelnemers op in 4 groepen, in verschillende ruimtes. Elke groep werd opgesplitst 

in focusgroepen bestaande uit een zestal lerarenopleiders. Elke groep werd begeleid 

door onderzoekers, twee Vlaamse en twee Nederlandse.  

Voor elke focusgroep waren richtvragen op papier, 2 flappen met een continuüm en 

post-its voorzien. Binnen elke focusgroep maakte een deelnemer een bondig verslag 

van belangrijke discussiepunten, belangrijke consensus aspecten of punten waarvan 

deelnemers vonden dat ze toelichting moesten geven.  

De opzet van de focusgroepen verliep in drie fasen: (1) de noden binnen de 

loopbaan, (2) de passende ondersteuning aan professionalisering daarbij en (3) het 

bepalen van kwaliteitscriteria. 
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1) Professionaliseringsnoden  

 Belangrijk voor de opbouw van het continuüm is dat de deelnemers denken 

vanuit de noden. Ter ondersteuning was een kopie van de slide met mogelijke noden 

aanwezig, die slide kwam reeds aan bod in de plenaire presentatie. Vanuit de 

gegeven insteek, konden deelnemers kijken of ze zich in deze noden herkenden, 

konden ze noden wegstrepen en/of aanvullen. Daarna kozen ze 3 à 5 noden en 

plaatsten deze op de tijdlijn. Ze lichtten kort toe wat voor hen die nood inhield. 

Andere deelnemers konden hier eventueel kort op inpikken (herkenbare nood of niet, 

eventueel aanvullen). 

 

2) Professionaliseringscontinuüm   

Vanuit de noden op de tijdlijn werd nagedacht hoe ideaal gezien aan deze noden 

tegemoet kan worden gekomen. Welke professionaliseringsinitiatieven, -trajecten 

(soort en/of inhouden) zijn nodig om tegemoet te kunnen komen aan de noden van 

de opgestelde tijdlijn uit de voorgaande activiteit?  

Deze professionaliseringsinitiatieven/trajecten zetten de deelnemers individueel op 

post-its en plaatsten die vervolgens op het continuüm. 

De deelnemers gingen in gesprek over de individuele producten: bij het plaatsen van 

de post-its op het continuüm motiveert de deelnemer zijn inbreng en plaatst zijn post-

its op het continuüm. De discussie hierover wordt gestimuleerd: ‘Waarom plaats je 

dat daar?’, ‘Hoe draagt dat bij tot het professionaliseringscontinuüm?’ 
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Figuur 11: Continuüm professionaliseringsbehoeften 

 

Op basis van de feedback uit de focusgroepen op ATEE werd in dit continuüm meer 

aandacht geschonken aan het niet-lineaire proces van professionele ontwikkeling. Zo 

wijzigden we de strakke lijn naar een golvende, stijgende beweging. Het aantal jaren 

ervaring als lerarenopleider, gekoppeld aan een fase in de professionele ontwikkeling, 

werd enkel aangegeven als indicatie. Het doorlopen van de fases is immers ook 

afhankelijk van de persoon, de genoten vooropleiding, en kan verschillen per rol. We 

visualiseerden dit aan de hand van een stippellijn tussen de fases.  

 

3) Kwaliteitskenmerken professionaliseringscontinuüm 

Op basis van de tijdlijn formuleerden de deelnemers kwaliteitskenmerken voor 

professionaliseringstrajecten (ruimte voor autonomie, teamgericht, aansluitend bij de 

praktijk, …). De opstap vanuit de tijdlijn was hierbij: ‘Stel dat we dit 
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professionaliseringscontinuüm zouden kunnen vormgeven, welke kwaliteitscriteria 

zouden we hierbij vooropstellen opdat het geheel een coherent en effectief leertraject 

wordt?’ 

 

4.1.3. Data-analyse 

De gesprekken van 12 focusgroepen werden opgenomen en uitgeschreven om te 

coderen, thema’s te detecteren en te interpreteren. Van 8 focusgroepen vormden het 

verslag en de post-its geplaatst op de continua voor professioneel leren de basis om 

te coderen. Het coderen, het bepalen van relevante thema’s en het 

interpretatieproces werd gefaciliteerd aan de hand van kwalitatieve data-analyse 

software, ATLAS.ti. Tijdens de eerste codeerronde, combineerden we ‘in vivo’ en 

‘beschrijvend coderen’. We schreven tegelijkertijd analytische memo’s om meer 

diepgang en een ruimere scope van de resultaten te bekomen (Saldana, 2011). De 

noden voor professioneel leren, professionaliseringsinitiatieven en 

kwaliteitskenmerken uit de literatuur, uit de beleidsgroepen en uit voorgaande 

hoofdstukken, vormden de leidraad bij het coderen. In een aantal data-units werden 

simultaan gecodeerd, omdat die segmenten verwezen naar meerdere codes. Tijdens 

de Tweede Cyclus verfijnden we de codering en focusten we ons op het 

categoriseren van de codes in kernthema’s. Dit proces is gekenmerkt door 

overeenkomst (er is consensus over het thema), verschil (tegengestelde thema’s), 

frequentie (komt vaak of zelden aan bod), intensiteit van opmerkingen, grote ideeën 

en samenhang met andere thema’s (Saldana, 2011). 

 

4.2. Resultaten 

4.2.1. Evolutie professionaliseringsnoden doorheen de loopbaan van een 

lerarenopleider 

 

Lerarenopleiders herkennen en erkennen de noden die we hen voorstelden. De 

noden kunnen gerelateerd worden aan de verschillende rollen van een 

lerarenopleider. We zien de verschillende rollen als ‘coach’, ‘leraar van leraren’ en 
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‘onderzoeker’ terugkomen van in de inductie t.e.m. de expert-fase, zij het in een 

verdieping van die rol. Daarenboven merken we een verschuiving op van het 

zwaartegewicht aan noden doorheen het continuüm. Noden op het vlak van de rol 

als coach en leraar van leraren zijn uitdrukkelijk aanwezig in de inductie en beginners 

fase. Noden die verwijzen naar de rol van ‘bruggenbouwer’, ‘poortwachter’ en 

‘curriculumontwikkelaar’ worden in hoofdzaak genoemd bij ervaren lerarenopleiders. 

Inductiefase 

In verschillende focusgroepen stellen lerarenopleiders dat het bewust worden van je 

maatschappelijke rol als lerarenopleider erg belangrijk is bij het begin van de 

loopbaan. Het is belangrijk dat de lerarenopleider zich een identiteit als 

lerarenopleider vormt. Hiertoe leert hij de verschillende rollen als lerarenopleider 

kennen en werkt hij zich in de rollen in. In deze fase treden vooral de rol van ‘coach’ 

en ‘leraar van leraren’ op de voorgrond. Ten eerste staat het begeleiden van het 

leren van hun studenten centraal, zoals het aanleren van coachingsvaardigheden, 

het bevorderen van zelfsturing en stimuleren van reflectievaardigheden, ten tweede 

vinden de deelnemers van de focusgroepen dat lerarenopleiders in de inductiefase 

zich best toeleggen op de rol van ‘leraar van leraren’. Het is belangrijk dat ze 

ervaringen en praktijkkennis leren duiden vanuit theoretische kaders. Tevens leren 

lerarenopleiders de praktijk waarvoor ze opleiden kennen en doen ze hierin 

praktijkervaring op (indien dat voordien nog niet het geval was). De rol van 

‘onderzoeker’ in deze fase wordt belicht vanuit het ontwikkelen van een kritische, 

onderzoekende houding. 

Tijdens de inductiefase is het belangrijk dat de lerarenopleider de organisatie leert 

kennen, zich er inwerkt en zich thuis leert voelen op de werkvloer en dat hij zich 

gesterkt kan voelen bij onzekerheden. Hij kan hierbij terugvallen op een ervaren 

lerarenopleider, als mentor. 

Beginnende lerarenopleider 

Binnen deze fase vonden we parallellen met de vernoemde noden tijdens de 

inductiefase. De aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid als 

lerarenopleider blijft. Er is een verdere introductie en het inwerken in de verschillende 

rollen. De lerarenopleider probeert daarenboven binnen de rollen zicht te krijgen op 
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de eigen expertise. Sommige lerarenopleiders geven aan dat het belangrijk is dat 

beginnende lerarenopleiders het beleidssysteem leren kennen en daarbinnen zicht 

proberen te krijgen op de eigen rol. 

Opgegeven noden verwijzen nog steeds in hoofdzaak naar de rol van ‘coach’ , ‘leraar 

van leraren’ en ‘onderzoeker’. Als ‘leraar van leraren’ komt het congruent opleiden 

meer op de voorgrond. Als onderzoeker staat het verder ontwikkelen van een 

onderzoekende houding centraal. Noden van de schoolopleider zijn sterk gericht op 

de rol van coach. 

Professionals 

We merken op dat de lerarenopleider als professional keuzes maakt op het vlak van 

zijn loopbaan: wil hij zijn professioneel leren breed houden, dan wel zich eerder 

specialiseren in enkele rollen? 

Ook bij de meer ervaren lerarenopleider blijven noden op het vlak van de rol van 

‘coach’ en ‘ leraar van leraren’ duidelijk aanwezig. Hij wil zich verder verdiepen door 

in te spelen op individuele noden en talenten van studenten. Deze noden kunnen we 

verbinden met een verdieping in de rol van ‘leraar van leraren’. Differentiatie in de 

eigen praktijk, draagt bij tot congruent opleiden. De nood om ervaringskennis te 

expliciteren en te koppelen aan theoretische inzichten, blijft terugkomen tijdens de 

discussies. De professional wil hierbij nog meer patronen leren herkennen. Tenslotte 

verbreden de noden zich door zich ook te willen toeleggen op het bevorderen van het 

welzijn en welbevinden van collega's. 

Ook wordt een verdieping in de rol van onderzoeker aangegeven. Noden situeren 

zich bij wat de eigen rol van onderzoek in de lerarenopleiding kan zijn, op het goed 

uitoefenen van (in hoofdzaak praktijk)onderzoek. De lerarenopleider als professional 

stimuleert een onderzoekende houding door zelf congruent op te leiden. Een ruim 

aantal lerarenopleiders, waaronder ook schoolopleiders, gaf hierbij noden aan op het 

vlak van het stimuleren van de onderzoekende houding en het begeleiden van 

praktijkonderzoek bij hun studenten: 

‘ De onderzoekende leerhouding is nog haast onbekend. Hier ligt de grootste 

uitdaging.’ 
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‘ Het begeleiden van praktijkonderzoek is belangrijk, maar het staat nog in zijn 

kinderschoenen. Dit is een erg moeilijk gegeven…’ 

 

Pas in deze fase komen noden op het vlak van ‘curriculumontwikkelaar’, 

‘bruggenbouwer’ en ‘poortwachter’ naar de voorgrond tijdens de focusgroepen. 

Noden die verwijzen naar de rol van ‘curriculumontwikkelaar’ zijn prominent 

aanwezig tijdens de discussies. Deze situeren zich vooral op het vormgeven van het 

curriculum in een groter geheel met aandacht voor samenhang en doorlopende 

leerlijnen. In meerdere focusgroepen werd het ontwikkelen van het curriculum 

besproken, samen met verschillende scholen. Hier werd ook de link gelegd met 

noden op het vlak van ‘bruggenbouwer’. Deze lerarenopleiders vinden het belangrijk 

dat ze inzicht krijgen in scholen als professionele organisaties. Ze halen daarbij het 

afstemmen met alle partijen aan als belangrijke voorwaarde om in overleg een 

curriculum uit te werken en een gedeelde verantwoordelijkheid te dragen naar 

aspirant-leraren en leerlingen toe. Ook schoolopleiders ervaren deze noden: 

‘Hoe krijg ik de organisatie meer in beweging: de leraren, de directie: hoe krijg 

ik hen meer bewust van de meerwaarde van studenten in onze school.’ 

 

Binnen de rol van ‘poortwachter’ geven lerarenopleiders ruime noden aan die vooral 

gericht zijn op het hanteren van kaders om te bepalen wie toelating krijgt tot het 

beroep. 

 

Experten 

De expert blijft zichzelf in vraag stellen en is op zoek naar volgende stappen die hij in 

zijn ontwikkeling kan zetten. 

‘Ik wil blijven verbinding zoeken binnen de rollen. Zo wil ik blijven door 

ontwikkelen als leraar van leraren. Ik zal daar nooit in uit geleerd geraken.’ 

 

De rollen van onderzoeker, bruggenbouwer, curriculumontwikkelaar en poortwachter 

komen sterk naar de voorgrond.  
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Vanuit de onderzoekende houding heeft de expert noden die verwijzen naar het 

kunnen vernieuwen van het systeem, het kunnen vorm geven van 

onderwijsinnovaties. Op het vlak van curriculumontwikkeling worden noden in 

verband met visie-ontwikkeling genoemd, tezamen met actoren uit de eigen instelling 

en de scholen. Hiertoe is de expert ook een bruggenbouwer. Lerarenopleiders geven 

aan dat ze de focus willen leggen op processen om de professionele 

leergemeenschappen goed te kunnen begeleiden, waaronder vaardiger te worden op 

het vlak van het leiden van supervisie. 

De expert heeft noden op het vlak van het leren coachen van beginnende 

lerarenopleiders. Sommige deelnemers vragen zich af hoe ze coachend kunnen 

inspelen op de noden van collega's. 

Als ‘poortwachter’ wil de expert-lerarenopleider eindbekwaamheden leren bepalen. 
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4.2.2. Wenselijke professionaliseringsinitiatieven, -trajecten om tegemoet te 

komen aan de noden binnen de loopbaan 

 

Lerarenopleiders geven een brede waaier van professionaliseringsinitiatieven op om 

aan de noden te kunnen voldoen. Daarbij geven lerarenopleiders een uitgesproken 

voorkeur aan samen leren, via intercollegiale consulatie, supervisie, intervisie, peer-

coaching, co-teaching en samen praktijkonderzoek doen. 

We gaan nu meer specifiek in op het wenselijk professioneel leren, doorheen de 

verschillende fasen van de loopbaan als lerarenopleider. 

Inductiefase 

Vanuit de opgegeven noden, vroegen we de deelnemers om een continuüm aan 

professioneel leren doorheen de loopbaan op te stellen. 

Inhoud: 

Er is een consensus dat in deze fase nood is aan een formele opleiding. Binnen die 

opleiding komt de identiteit van de lerarenopleider en het verkennen van de 

verschillende rollen aan bod. De klemtoon ligt daarbij op het inwerken in de rol van 

‘coach’ en ‘leraar van leraren’, vanuit een kritisch onderzoekende houding. 

Binnen de formele trajecten moet er ook ruimte zijn voor maatwerk. Gezien de grote 

diversiteit aan voorgaande ervaringen en opleidingen is het belangrijk dat hierop 

ingespeeld wordt en dat in functie van de noden gekeken wordt naar passend 

professioneel leren. Lerarenopleiders die uit de praktijk komen waarvoor ze gaan 

opleiden, leren hun praktijkkennis duiden aan de hand van theoretische kaders. 

Literatuur wordt hiervoor ter beschikking gesteld. In enkele focusgroepen wordt hier 

verwezen naar een koppeling met de kennisbasis voor lerarenopleiders (aanwezig 

binnen de Nederlandse context). Lerarenopleiders vanuit een aansluitende 

theoretische vooropleiding, duiken de praktijk in om die te leren kennen. 

Vorm: 

De opleiding wordt in een aantal focusgroepen besproken als verplicht, gaande van 

een universitair traject of een masteropleiding tot een afgelijnde opleiding, een 
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formeel professionaliseringstraject. Hierbij wordt voorgesteld dat deze opleiding het 

eigen instellingsniveau overstijgt en dat de opleiding vorm wordt gegeven in 

samenwerking met verschillende instituten. De opleiding werkt praktijkgericht en 

context gebonden. 

Daarnaast geven lerarenopleiders de noodzaak op om ook van binnenuit de 

opleiding, begeleiding en ondersteuning te voorzien. Sommige lerarenopleiders 

stellen hier een koppeling met een tutor voor, een ervaren lerarenopleider. Daarnaast 

wordt collegiale consultatie en supervisie voorgesteld om in begeleiding en 

ondersteuning te voorzien. 

Beginnende lerarenopleider 

Ondersteuning bij het professioneel leren blijft afhankelijk van de voorgaande 

ervaringen en opleiding. Het leren in professionele leergemeenschappen, ook samen 

met ervaren lerarenopleiders, verschuift meer naar de voorgrond. De beginnende 

lerarenopleider neemt eerder deel aan supervisiesessies, die later doorgroeien naar 

intervisie. 

Professionals 

Professionals geven aan dat ze professioneel willen leren door het doen van 

praktijkonderzoek. Een aantal lerarenopleiders stelt dat ze willen pionieren door 

samen onderzoekend aan de slag te gaan. Collaboratief praktijkonderzoek wordt 

meermaals aangehaald als effectieve en wenselijke vormen van professioneel leren.  

 

‘Zinvol zou zijn docenten met ervaring binnen de rol van onderzoeker te 

koppelen aan een school, om zo samen te leren mét de school. Door samen 

onderzoek te doen, krijgen ze ook inzicht in elkaars organisaties, in elkaars 

curricula.’ 

 

Bijna alle focusgroepen geven de meerwaarde aan van het leren binnen 

professionele leergemeenschappen, dit zowel binnen de eigen organisatie als samen 

met scholen. 

De voorkeur voor supervisie gaat hier over naar intervisie. 
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Experten 

In de focusgroepen gaven lerarenopleiders aan dat experten hun professioneel leren 

kunnen vormgeven door het doen van (praktijk)onderzoek. In meerdere 

focusgroepen kwam de wens voor experten meetings aan bod, waar kennis gedeeld 

wordt, ook in een internationale context. 

‘Ik heb graag sparringpartners, die me kritisch doen blijven kijken naar de 

eigen praktijk.’ 

Intervisie wordt aangegeven als een passende manier om het professioneel leren te 

ondersteunen. 

 

4.2.3. Wenselijke kwaliteitscriteria voor effectieve leertrajecten van 

lerarenopleiders 

Lerarenopleiders gaven een aantal kwaliteitskenmerken op waaraan professioneel 

leren van lerarenopleiders moet voldoen: 

Focus op levenslang leren 

De eerste focus is ‘leren’ als een continu proces. Het doel is het leren van aspirant-

leraren en leerlingen te bevorderen. Wanneer we het leren van de lerarenopleider 

mee in beschouwing nemen, gaat het hier om leren tot in de derde macht : 

‘Leerlingen moeten leren leren, leraren moeten leerlingen leren leren, 

lerarenopleiders moeten leraren leren leren. Je kan je dan afvragen als er iets 

mis gaat in deze eerste schakel, wat de effecten zijn bij de laatste.’ 

Lerarenopleiders willen focussen op groei: ze vinden het belangrijk te blijven 

ontwikkelen en hiertoe zelf keuzes te maken. Ze willen verder groeien vanwaar ze nu 

staan. Een focusgroep heeft het over een ‘growth mindset’. Een aantal 

lerarenopleiders stelt zich de vraag hoe ze hun groei kunnen aftoetsen: 

 ‘Hoe weet je bijvoorbeeld of je een goede coach bent?’  

In een focusgroep wordt de suggestie gedaan om een kwaliteitskader te ontwerpen 

voor de verschillende rollen. In een andere focusgroep wordt aangegeven dat 
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lerarenopleiders hun groei kunnen aftoetsen aan zelf of in team opgestelde criteria 

ten aanzien van hun vooropgestelde doelen. Op die manier wordt ook hier de 

autonomie bewaard. 

 

In een gedeelde verantwoordelijkheid 

Lerarenopleiders zien professionalisering als een verantwoordelijkheid die ze hebben 

ten aanzien van de maatschappij. Ze beschouwen het als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid die ze dragen voor het leren van aspirant-leraren en leerlingen. 

Lerarenopleiders geven aan dat die gezamenlijke verantwoordelijkheid ook gedragen 

wordt samen met de opleidingsinstituten én de scholen. De voorkeur om 

professioneel leren vorm te geven, in team en tezamen met het werkveld, is zeer 

sterk aanwezig. 

‘Als je het onderwijs van je leerlingen centraal stelt, dan hebben we hier 

allemaal een klein stukje in te doen. Samen kunnen we heel veel inzichten 

krijgen. Ik heb iets gehoord uit jouw praktijk, en ik neem het mee. Zulke dingen 

werken.’ 

 

Een lerarenopleider haalt een goede praktijk aan waarbij een schoolcoach en een 

studieloopbaanbegeleider van de lerarenopleiding samen instaan voor een groep 

studenten. School en lerarenopleiding moeten daarbij evolueren tot professionele 

leerorganisaties. De rol van bruggenbouwer is daarbij heel belangrijk.  

 

In teams 

Lerarenopleiders vinden het werken in professionele leergemeenschappen erg 

effectief. Ze stellen voor om samen met collega's op een onderzoekende manier aan 

de slag gaan rond thema's. Expertise wordt gedeeld, of wordt vanbuiten af in het 

team gehaald. Een aantal lerarenopleiders en schoolopleiders geven de meerwaarde 

op van gemixte teams van lerarenopleiders en schoolopleiders (mentoren) 
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Contextgebonden en praktijkgericht 

Lerarenopleiders vinden de contextgebondenheid en praktijkgerichtheid van het 

professioneel leren een evidentie.  

 

Doelgericht 

De diverse professionaliseringsinitiatieven hebben elk een waarde, en dragen bij tot 

professioneel leren. Lerarenopleiders geven aan dat het van belang is in functie 

waarvan de initiatieven ingezet worden en in welke combinatie. 

 

Duurzame verankering 

Voorbeelden van goede praktijk werden genoemd die, nadat de middelen wegvielen, 

verdwenen: 

‘We hadden een regionaal traject uitgebouwd, samen met 5/ 6 instituten, dat 

was een hele mooie manier van professionaliseren, maar na 5 jaar was de 

stekker eruit en viel het in duigen.’ 

Lerarenopleiders gaven aan dat professioneel leren van teams en individuele 

lerarenopleiders, naast persoonlijke groei, best wordt gekoppeld aan interne 

kwaliteitszorg. Dit met het oog op een duurzame verankering in de organisatie. 

 

Maatwerk 

Maatwerk wordt als essentieel ervaren. Afhankelijk van de ervaringen, vooropleiding 

en wijze waarop lerarenopleiders hun loopbaan vormgeven (verbreden of verdiepen), 

liggen de noden vaak anders. 
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4.2.4. Voorwaarden tot professioneel leren 

Lerarenopleiders zien tijd en ruimte voor structureel overleg als voorwaarden tot 

professioneel leren: 

In de meeste focusgroepen wordt de factor tijd als voorwaarde genoemd om hun 

professioneel leren vorm te geven. Professioneel leren schiet er vaak bij in omwille 

van een zware taakbelasting. Ze vragen tijd ‘om stil te staan’ bij hun eigen praktijk, 

tijd om elkaar en elkaars organisatie (opleidingsinstituten en scholen) te leren kennen. 

‘We moeten meer kunnen pionieren, op systematische manier kunnen 

vernieuwen en experimenteren, maar het ontbreekt ons aan tijd om dit te 

doen.‘ 

 

Leren in professionele leergemeenschappen, binnen het opleidingsinstituut en/of 

samen met de scholen vergt een nauwe afstemming. In de meeste focusgroepen 

komt de noodzaak om meer ruimte te geven voor overleg aan bod. Lerarenopleiders 

vinden het belangrijk dat overleg structureel mogelijk gemaakt wordt: 

‘We willen meer samen met het werkveld overleggen. Hoe maak je een goede 

structuur tezamen met de scholen, zodat dit mogelijk wordt?’ 

 

4.3. Samenvatting 

We zien de verschillende rollen als ‘coach’, ‘leraar van leraren’ en ‘onderzoeker’ 

terugkomen van in de inductie- tot en met de expertfase, zij het telkens in een 

verdieping van die rol. We merken een verschuiving op van het zwaartegewicht aan 

noden doorheen het continuüm. Noden op het vlak van de rol als ‘coach’ en ‘leraar 

van lerarenopleiders’ zijn uitdrukkelijk aanwezig in de inductie en beginners fase. De 

rol van onderzoeker komt meer naar de voorgrond als nood voor professioneel leren 

bij de ervaren lerarenopleider. Noden die verwijzen naar de rol van ‘bruggenbouwer’, 

‘poortwachter’ en ‘curriculumontwikkelaar’ worden in hoofdzaak genoemd bij ervaren 

lerarenopleiders. 
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Wenselijke professionaliseringsinitiatieven doorheen de verschillende fasen van de 

loopbaan als lerarenopleider zijn: 

 een formele opleiding tijdens de inductiefase  

 Binnen die opleiding komt de identiteit van de lerarenopleider en het 

verkennen van de verschillende rollen aan bod. De klemtoon ligt daarbij op 

het inwerken in de rol van ‘coach’ en ‘leraar van leraren’, vanuit een kritisch 

onderzoekende houding. Naast een vast programma, is er nood aan 

maatwerk. Gezien de grote diversiteit aan voorgaande ervaringen en 

opleidingen is het belangrijk dat de formele opleiding hierop inspeelt. 

Dit professionaliseringstraject wordt veelal aanzien als verplichtend. Hierbij 

wordt voorgesteld dat het traject het eigen instellingsniveau overstijgt en dat 

de opleiding vorm wordt gegeven in samenwerking met verschillende 

instituten. Ook van binnen de opleiding is er afstemming en wordt gelijklopend 

begeleiding en ondersteuning voorzien. Een koppeling met een mentor, een 

ervaren lerarenopleider, is wenselijk. 

 leren binnen professionele leergemeenschappen voor beginnende 

lerarenopleiders, ook samen met ervaren lerarenopleiders. De beginnende 

lerarenopleider neemt deel aan supervisiesessies. 

 leren binnen professionele leergemeenschappen voor professionals, dit 

zowel binnen de eigen organisatie als samen met scholen. Ze willen leren 

door het doen van praktijkonderzoek; pionieren door samen onderzoekend 

aan de slag te gaan. Collaboratief praktijkonderzoek wordt gezien als 

effectieve en wenselijke vorm van professioneel leren. 

 leren door het doen van (praktijk)onderzoek voor experten. Er is een 

wens voor experten meetings, waarin kennis gedeeld wordt, ook in een 

internationale context. Intervisie wordt aangegeven als een passende manier 

om het professioneel leren te ondersteunen. 

 

Wanneer we de wenselijke kwaliteitscriteria voor effectieve leertrajecten van 

lerarenopleiders nagaan, zien we dat professioneel leren van lerarenopleiders 

vertrekt vanuit een onderzoekende houding, die gericht is op groei. Binnen 

professionele leergemeenschappen leren lerarenopleiders, vanuit een gedeelde 
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verantwoordelijkheid ten aanzien van het leren van aspirant-leraren en leerlingen. 

Expertise wordt gedeeld, of wordt vanbuiten af in het team gehaald. 

Leergemeenschappen, bestaande uit gemixte teams van lerarenopleiders en 

schoolopleiders zijn wenselijk. Leertrajecten worden context gebonden en 

praktijkgericht opgezet. Maatwerk is hierbij essentieel want afhankelijk van de 

ervaringen, vooropleiding, kwaliteiten en wijze waarop lerarenopleiders hun loopbaan 

wensen vorm te geven (verbredend of verdiepend), liggen de noden vaak anders. 

Professionaliseringsinitiatieven worden doelgericht gekozen, in functie van de eigen 

professionele ontwikkeling en met het oog op een duurzame verankering in de 

opleiding. 

Lerarenopleiders zien tijd en ruimte voor structureel overleg als voorwaarden tot 

professioneel leren. Ze vragen tijd ‘om stil te staan’ bij hun eigen praktijk, tijd om 

elkaar en elkaars organisatie (opleidingsinstituten en scholen) te leren kennen. Leren 

in professionele leergemeenschappen, binnen het opleidingsinstituut en/ of samen 

met de scholen vergt een nauwe afstemming.  



73 
 

5. Samenvatting 

5.1. Bestaande opleidingsinitiatieven voor lerarenopleiders in Vlaanderen 

Uit de achtergrondkenmerken van de deelnemers blijkt dat één vijfde van de 

lerarenopleiders geen pedagogisch bekwaamheidsbewijs heeft. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er een zeer breed en divers scala aan 

vormingen gevolgd wordt door lerarenopleiders. De aanbieders van dit aanbod zijn 

even divers (opleidingsinstituten, onderwijsnetten en vormingscentra, 

beleidsinstellingen, maatschappij ondersteunende verenigingen, 

beroepsverenigingen, vakverenigingen, commerciële organisaties, 

expertisenetwerken, onderzoeksverenigingen) en voor het overgrote deel is hun 

aanbod niet specifiek gericht op lerarenopleiders als specifieke doelgroep. Vaak 

worden opleidingsmomenten aangeboden voor een bredere doelgroep (leraren, 

pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, directeurs, mentoren, …) of voor 

docenten als het de opleidingen aan de instelling zelf betreft. Lerarenopleiders 

volgen ook het vaakst vormingen aan opleidingsinstituten (universiteiten, 

hogescholen of centra voor volwassenenonderwijs). Minder dan één vijfde van de 

vormingsinitiatieven die lerarenopleiders volgen is specifiek gericht op 

lerarenopleiders.  

Het aanbod van de expertisenetwerken en het regionaal platform is 

doelgroepspecifiek, richt zich momenteel inhoudelijk in hoofdorde op de 

lerarenopleider als leraar van leraren. Een noemenswaardig deel van de 

professionaliseringsactiviteiten van de expertisenetwerken biedt kansen om zich in 

de professionele rol van lerarenopleider als onderzoeker te ontwikkelingen. Maar 

desondanks de hoeveelheid onderzoeksprojecten is er slechts een beperkte groep 

van lerarenopleiders betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering. De gerapporteerde 

professionalisering met betrekking tot de grondhouding van de lerarenopleider zijn in 

hoofdorde de vormingen met betrekking tot het ontwikkelingsprofiel. 

VELOV als beroepsvereniging voor lerarenopleiders, biedt vooralsnog een relatief 

beperkt aantal vormingen aan voor lerarenopleiders (leergemeenschap PAV, 

supervisietraject voor supervisors, publiceren van onderzoeksresultaten, opleiding 

voor beginnende lerarenopleiders, ...). Hun kracht ligt in de bottom-up aanpak met 
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een aanbod voor en door lerarenopleiders, waardoor de sterkste noden rechtstreeks 

omgezet worden in initiatieven. Nadeel is de afhankelijkheid van grotendeels 

vrijwillige inbreng binnen de grote taakbelasting van lerarenopleiders, wat de 

kwetsbaarheid vergroot. 

Lerarenopleiders rapporteren dat zij hoofdzakelijk vormingen volgen in de vorm van 

studiedagen, workshops en cursussen met een tijdsduur van een dag of minder. Het 

overgrote deel van deze vormingen zijn losstaande initiatieven. Een relatief klein 

aandeel lerarenopleiders erkent reflecteren en evalueren over de eigen 

onderwijspraktijk als professionaliseringsactiviteit, geeft aan te leren uit het 

begeleiden van studenten en doet aan (praktijk)onderzoek. Het merendeel van de 

opleidingen die gevolgd worden, zijn niet specifiek voor lerarenopleiders en eerder 

gericht op het versterken van de (vak)inhoudelijke expertise van de lerarenopleider. 

Een aanzienlijk aandeel van de gerapporteerde vormingen, zijn ICT vormingen ter 

ondersteuning van de persoonlijke vaardigheden. 

 

5.1.1. Professionaliseringsnoden van lerarenopleiders in Vlaanderen  

De lerarenopleiders uit opleidingsinstituten professionaliseren zich hoofdzakelijk 

binnen de rol als ‘leraar van leraren’ en kiezen hierbij vooral voor opleidingen die 

aanleunen bij het eerste orde onderwijs zoals het versterken en verdiepen van de 

eigen vakkennis. Professionele vorming met betrekking tot de rollen ‘onderzoeker’, 

‘curriculumontwikkelaar’ en ‘coach’ krijgt bij lerarenopleiders uit opleidingsinstituten 

minder aandacht. De professionalisering bij de rol van ‘bruggenbouwer en 

poortwachter’ krijgt weinig aandacht. Als onderzoeker is er vooral aandacht voor het 

ontwikkelen van een onderzoekende houding, als curriculumontwikkelaar is er 

aandacht voor systematische werken en bijsturen van het curriculum en bij de coach 

ligt de nadruk op vaardig worden in het aanleren van reflectievaardigheden bij 

studenten. 

Bij lerarenopleiders in scholen ligt de nadruk van professionele ontwikkeling bij de rol 

van ‘leraar van leraren’ en die van ‘coach’. Als leraar van leraren hebben zij vooral 

aandacht geschonken aan het vaardiger worden in het bevorderen van welzijn en 

welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s. Als coach hebben zij zich vooral 



75 
 

geprofessionaliseerd in het leren ondersteunen van studenten bij het reflecteren over 

hun onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van gemaakte keuzes op basis 

van theoretische kaders. Veel beperkter hebben zij aandacht besteed aan hun 

professionele ontwikkeling als ‘poortwachter’, ‘bruggenbouwer’ en ‘onderzoeker’. Als 

poortwachter hebben deze lerarenopleiders zich vooral geprofessionaliseerd in 

vaardigheden om toegang tot het beroep beter te kunnen bepalen. Als onderzoeker 

hebben ze zich toegelegd op het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 

Lerarenopleiders in scholen hebben in hun keuzes rond professionele ontwikkeling 

weinig aandacht voor de rol van curriculumontwikkelaar. 

Toekomstgericht tonen de resultaten dat lerarenopleiders uit opleidingsinstituten hun 

professionele ontwikkeling heroriënteren. In de intenties naar professionele 

ontwikkeling vinden we terug dat ze meer aandacht willen schenken aan hun rol als 

curriculumontwikkelaar en poortwachter, waarbij ze minder aandacht zullen 

schenken aan hun professionele ontwikkeling van lerarenopleider als ‘leraar van 

leraren’. We interpreteren dit niet als dat lerarenopleiders deze rol als minder 

belangrijk zouden percipiëren, maar wel dat er een verruiming ontstaat ook naar de 

andere rollen toe. Desondanks de daling binnen deze rol verschuift de aandacht voor 

professionele ontwikkeling hier wel sterk naar het vaardiger worden in het 

bevorderen van het welzijn en welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s en 

het vaardiger worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan 

theoretische kaders (tweede orde onderwijzen). Als onderzoeker willen ze zich een 

beter zicht krijgen op hun rol als onderzoeker binnen de lerarenopleiding. In de rol 

van coach willen ze meer theoretische achtergrond verwerven over doorvragen, 

discussiëren en stimuleren van reflectievaardigheden en vaardiger worden in 

coaching om met emoties, conflict- en probleemsituaties om te gaan. Als 

curriculumontwikkelaar willen lerarenopleiders zich verder bekwamen om het 

curriculum systematische bij te sturen. Als poortwachter is er een toegenomen nood 

om meer kennis te verwerven over profielen die de toelating tot het beroep van 

leraren helpen bepalen. Als bruggenbouwer willen lerarenopleiders meer inzicht 

verwerven in scholen als organisaties. 

Bij lerarenopleiders in scholen neemt de aandacht voor professionele ontwikkeling 

van lerarenopleider als leraar van leraren en curriculumontwikkelaar toe en neemt 

hun aandacht voor de rol van coach af. Als leraar van leraren is er een toenemende 
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behoefte om vakinhoudelijk te verbreden en verdiepen (eerste orde onderwijzen) en 

vaardiger te worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan 

theoretische kaders (tweede orde onderwijzen). Als curriculumontwikkelaar is er in 

eerste instantie behoefte om vaardiger te worden om op systematische wijze aan 

curriculumontwikkeling en -bijsturing te doen en om vaardiger te worden om praktijk 

en theorie te integreren bij curriculumontwikkeling. Als poortwachter willen 

schoolopleiders zich meer bekwaam voelen om samen met lerarenopleiding een 

onderbouwd oordeel te geven over de toelating tot het beroep van leraar. Tot slot is 

er voor de rol van bruggenbouwer nood om vaardiger te worden in het ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie (tussen lerarenopleiding en op school) rond het opleiden 

van studenten. 

Lerarenopleiders hebben een uitgesproken voorkeur om zich te professionaliseren 

via studiedagen, workshops of congressen en, hoewel beperkter, via overleg met 

collega’s. De behoefte aan de wijze waarop lerarenopleiders zich in de nabije 

toekomst willen professionaliseren zijn trajecten zowel kortlopend als langlopend, 

onderwijsvernieuwingsprojecten, praktijkonderzoek en schrijven van publicaties. Er is 

ook een stijgende vraag naar het participeren aan supervisie of coaching. Uit de 

aanvullingen die de lerarenopleiders zelf aanbrachten vermelden we: het doen van 

docentenstages (bv. duo-stages diversiteit), deelname aan een internationaal 

studieprogramma, door dialoog met het werkveld en met studenten, door deelname 

aan teacher design teams en door het werken in een kenniscentrum. 

Lerarenopleiders hebben een lichte voorkeur om samen te leren met lerarenopleiders 

uit andere opleidingsinstituten of scholen. Iets meer de helft van de lerarenopleiders 

vindt dat er ook ruimte moet zijn voor individueel leren. Lerarenopleiders vulden aan 

dat ze ook met onderzoekers, leraren of docenten buiten de lerarenopleiding en 

mensen uit andere sectoren (buiten onderwijs) willen leren. 

De grootste hindernissen die lerarenopleiders ervaren bij hun professionalisering valt 

binnen de dimensie tijd, beleid, aanbod en middelen. Binnen de dimensie tijd 

gebruiken de lerarenopleiders de kernbegrippen tijdgebrek, onverenigbaarheid en 

organisatie van de eigen opdracht om de ervaren hindernis te duiden. Als 

hindernissen op beleidsniveau ervaren lerarenopleiders vooral het gebrek aan visie 

en coördinatie van professionele ontwikkeling en rigiditeit van jaarplanning en 
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roosteren van lessen. Schoolopleiders ervaren het niet honoreren van mentoruren 

als ernstige hindernis voor hun professionele ontwikkeling. De kwaliteit en variatie in 

het aanbod van professionele vorming voor lerarenopleiders blijkt een belangrijke 

hindernis die lerarenopleiders aanhalen. Aanvullend vermelden lerarenopleiders dat 

de wijze waarop de vorming wordt aangeboden niet overeenstemt met hun behoefte, 

zij hebben nood aan vorming in trajectvorm. Een lerarenopleider omschrijft het als ‘te 

korte opleidingen om echt meester te kunnen worden over een vaardigheid waardoor 

bij gevolg implementatie uitblijft’. Ook de organisatie van het aanbod blijkt een 

hindernis. Lerarenopleiders leggen nadruk op de versnippering en de beperkte 

communicatie over het specifieke aanbod voor lerarenopleiders. Lerarenopleiders 

ervaren het beperkte of onbestaande budget als hindernis om zich professioneel 

verder te ontwikkelen en geven aan dat de kostprijs van opleidingen en trajecten een 

drempel vormen om zich professioneel te ontwikkelen. 

De hoofdreden waarom lerarenopleiders professioneel leren is hun gerichtheid op 

groei. In de eerste plaats verwijzen zij op de eigen groei, maar ook vaak in functie 

van de groei van de studenten die ze opleiden. Een beleid dat tijd en ruimte 

(financieel) voorziet vinden lerarenopleiders een bijkomende stimulans om aan 

professionele ontwikkeling te doen. Tot slot is de gerichtheid op innovatie als 

katalysator voor jobvreugde een belangrijke stimulans.  

 

5.2. Professionalisering doorheen de loopbaan van een lerarenopleider 

vanuit een internationaal perspectief 

Evolutie van de professionaliseringsnoden doorheen de loopbaan 

We zien de verschillende rollen als ‘coach’, ‘leraar van leraren’ en ‘onderzoeker’ 

terugkomen van in de inductie tot en met de expert-fase, zij het in een verdieping van 

die rol. Daarenboven merken we een verschuiving op van het zwaartegewicht aan 

noden doorheen het continuüm. Noden op het vlak van de rol als coach en leraar van 

lerarenopleiders en het ontwikkelen van een onderzoekende houding zijn 

uitdrukkelijk aanwezig in de inductie en beginners fase. Een verdere ontwikkeling van 

de rol van ‘onderzoeker’ komt naar de voorgrond als nood voor professioneel leren 

bij de ervaren lerarenopleider. Noden die verwijzen naar de rol van ‘bruggenbouwer’, 
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‘poortwachter’ en ‘curriculumontwikkelaar’ worden in hoofdzaak genoemd bij ervaren 

lerarenopleiders. 

 

Inductiefase 

 Het is belangrijk dat lerarenopleiders in deze fase zich een identiteit als 

lerarenopleider vormen. Hiertoe leren ze de verschillende rollen als lerarenopleider 

kennen en werken ze zich in de rollen in. In deze fase treden vooral de rol van ‘coach’ 

en ‘leraar van leraren’ op de voorgrond. Het is belangrijk dat ze ervaringen en 

praktijkkennis leren duiden vanuit theoretische kaders. Lerarenopleiders in de 

inductiefase leren de praktijk kennen waarvoor men opleidt en doen hierin 

praktijkervaring op (indien dat voordien nog niet het geval was). De rol van 

‘onderzoeker’ in deze fase wordt belicht vanuit het ontwikkelen van een kritische, 

onderzoekende houding. De lerarenopleider leert de organisatie kennen, werkt zich 

in en leert zich thuis te voelen op de werkvloer, waar hij zich gesterkt kan voelen bij 

onzekerheden. 

 

Beginnende lerarenopleiders 

Bij de beginnende lerarenopleider is er een verdere introductie en het inwerken in de 

verschillende rollen, met nog steeds een focus op de rol van ‘leraar van leraren’, 

‘coach’ en ‘onderzoeker’. Als ‘leraar van leraren’ komt het congruent opleiden meer 

op de voorgrond. Als onderzoeker staat het verder ontwikkelen van een 

onderzoekende houding centraal. Noden van de schoolopleider zijn sterk gericht op 

de rol van ‘coach’. De beginnende lerarenopleider probeert binnen de rollen zicht te 

krijgen op de eigen expertise. 
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Professionals 

We merken op dat lerarenopleiders als professionals keuzes maken op het vlak van 

hun loopbaan om hun professioneel leren breed te houden, dan wel zich eerder te 

specialiseren in enkele rollen. 

Noden op het vlak van de rol van ‘coach’ en ‘leraar van leraren’ zijn nog steeds 

aanwezig, zij het verdiepend, evenals de rol van ‘onderzoeker’. Noden situeren zich 

bij wat de eigen rol van onderzoek in de lerarenopleiding kan zijn en op het goed 

uitoefenen van (in hoofdzaak praktijk-)onderzoek. Professionals willen een 

onderzoekende houding stimuleren door congruent op te leiden. 

Pas in deze fase komen noden op het vlak van ‘curriculumontwikkelaar’, 

‘bruggenbouwer’ en ‘poortwachter’ naar de voorgrond. Noden op het vlak van 

curriculumontwikkelaar situeren zich vooral op het vormgeven van het curriculum in 

een groter geheel met aandacht voor samenhang en doorlopende leerlijnen en liefst 

samen met scholen. Hier werd ook de link gelegd met noden op het vlak van 

bruggenbouwer: het afstemmen met alle partijen zien lerarenopleiders als belangrijke 

voorwaarde om in overleg een curriculum te kunnen uitwerken en een gedeelde 

verantwoordelijkheid te dragen naar aspirant-leraren en leerlingen toe. Ook 

schoolopleiders ervaren deze noden. 

Binnen de rol van poortwachter geven lerarenopleiders ruime noden aan die vooral 

gericht zijn op het hanteren van kaders om te bepalen wie toelating krijgt tot het 

beroep. 

 

Experten 

De rollen van ‘onderzoeker’, ‘bruggenbouwer’, ‘curriculumontwikkelaar’ en 

‘poortwachter’ komen sterk naar de voorgrond. De onderzoekende houding blijft ook 

in de expert-fase van de loopbaan belangrijk. De expert blijft zichzelf in vraag stellen 

en blijft op zoek gaan naar volgende stappen die hij in zijn ontwikkeling kan zetten. 

Vanuit de onderzoekende houding heeft de expert noden die verwijzen naar het 

kunnen vernieuwen van het systeem, het kunnen vormgeven van 

onderwijsinnovaties. Op het vlak van curriculumontwikkeling worden noden in 
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verband met visie-ontwikkeling genoemd, tezamen met actoren uit de eigen instelling 

en de scholen. Hiertoe is de expert ook een ‘bruggenbouwer’. De lerarenopleider wil 

zich toeleggen leggen op processen om de professionele leergemeenschappen goed 

te kunnen begeleiden. De expert heeft noden op het vlak van het leren coachen van 

beginnende lerarenopleiders. Als ‘poortwachter’ wil de expert-lerarenopleider 

eindbekwaamheden leren bepalen. 

 

Het professionaliseringscontinuüm van lerarenopleiders 

We belichten de wenselijke professionaliseringsinitiatieven doorheen de 

verschillende fasen van de loopbaan als lerarenopleider. 

Tijdens de inductiefase wordt gesteld dat een formele opleiding nodig zou zijn. 

Binnen die opleiding komt de identiteit van de lerarenopleider en het verkennen van 

de verschillende rollen aan bod. De klemtoon ligt daarbij op het inwerken in de rol 

van ‘coach’ en ‘leraar van leraren’, vanuit een kritisch onderzoekende houding en 

met veel aandacht voor het tweede orde onderwijzen. Naast een vast programma, is 

er nood aan maatwerk. Gezien de grote diversiteit aan voorgaande ervaringen en 

opleidingen is het belangrijk dat de formele opleiding hierop inspeelt. Dit 

professionaliseringstraject wordt veelal aanzien als verplichtend. Hierbij wordt 

voorgesteld dat het traject het eigen instellingsniveau overstijgt en dat de opleiding 

vorm wordt gegeven in samenwerking met verschillende instituten. Ook van binnenuit 

de opleiding is gelijklopend begeleiding en ondersteuning te voorzien. Een koppeling 

met een mentor, een ervaren lerarenopleider, is noodzakelijk. Het volgen van de 

formele opleiding vormt een wezenlijk deel van het takenpakket van de 

lerarenopleider en biedt de kans om geleidelijk lerarenopleider te worden. 

Ondersteuning bij het professioneel leren van de beginnende lerarenopleider blijft 

afhankelijk van de voorgaande ervaringen en opleiding. Het leren in professionele 

leergemeenschappen, ook samen met ervaren lerarenopleiders, verschuift meer naar 

de voorgrond. Voor de beginnende lerarenopleider is het deelnemen aan 

supervisiesessies aangewezen. 

Bij het leren van de professional staan professionele leergemeenschappen op de 

voorgrond, dit zowel binnen de eigen organisatie als samen met scholen. 
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Professionals geven aan dat ze willen leren door het doen van praktijkonderzoek. 

Een aantal lerarenopleiders wil pionieren door samen onderzoekend aan de slag te 

gaan. Collaboratief praktijk onderzoek wordt gezien als effectieve en wenselijke vorm 

van professioneel leren.  

Ook het professioneel leren van experten kan vormgegeven worden door het doen 

van (praktijk)onderzoek. In meerdere focusgroepen kwam de wens voor experten 

meetings aan bod, waar kennis gedeeld wordt, ook in een internationale context. 

Intervisie wordt aangegeven als een passende manier om het professioneel leren te 

ondersteunen. 

 

Kwaliteitskenmerken en randvoorwaarden voor opleidingstrajecten voor 

lerarenopleiders  

Professioneel leren van lerarenopleiders is een proces van levenslang leren gericht 

op groei. Binnen professionele leergemeenschappen van uiteenlopende aard, leren 

lerarenopleiders, dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

leren van aspirant-leraren en leerlingen. Expertise wordt gedeeld, of wordt vanbuiten 

af in het team gehaald. Leergemeenschappen, bestaande uit gemixte teams van 

lerarenopleiders en schoolopleiders zijn wenselijk. Leertrajecten worden context 

gebonden en praktijkgericht opgezet. Maatwerk is hierbij essentieel want afhankelijk 

van de ervaringen, vooropleiding en wijze waarop lerarenopleiders hun loopbaan 

vormgeven (verbredend of verdiepend), liggen de noden vaak anders. 

Professionaliseringsinitiatieven worden doelgericht gekozen, in functie van de eigen 

professionele ontwikkeling en met het oog op een duurzame verankering in de 

opleiding. 

Lerarenopleiders zien tijd en ruimte voor structureel overleg als voorwaarden tot 

professioneel leren. Ze vragen tijd om te professionaliseren, ‘om stil te staan’ bij hun 

eigen praktijk, tijd om elkaar en elkaars organisatie (opleidingsinstituten en scholen) 

te leren kennen. Leren in professionele leergemeenschappen, binnen het 

opleidingsinstituut en/ of samen met de scholen vergt een nauwe afstemming.  
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6. Aanbevelingen 

Vlaanderen staat voor de uitdaging om een coherente structuur uit te bouwen om 

professionalisering van lerarenopleiders verder te optimaliseren. Eerder onverwacht, 

door recente ontwikkelingen heeft deze stelling nog een extra dimensie gekregen. 

Door het wegvallen van de expertisenetwerken en het regionaal platform is het 

vraagteken omtrent de professionalisering van lerarenopleiders nog groter geworden. 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek doen we een aantal aanbevelingen 

die richtinggevend kunnen zijn. 

6.1. Het diploma van leraar voor elke lerarenopleider 

Eén lerarenopleider op vijf heeft geen diploma van leraar! Dat is opmerkelijk, gezien 

de belangrijke rol van ‘leraar van leraren’. Leraren hebben heel wat kwaliteiten die 

ook belangrijk zijn als lerarenopleider. Als we de basiscompetenties voor de 

beginnende leraar als referentiekader nemen, staat het diploma van leraar garant 

voor een minimum aantal kwaliteiten binnen de typefuncties van de leraar als 

begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, als inhoudelijk expert, 

als innovator en onderzoeker, als organisator, als lid van de onderwijsgemeenschap, 

als partner van externen, als partner van ouders, als lid van een schoolteam en als 

cultuurparticipant. Het gangbare debat omtrent de vooropleiding en de 

voorervaringen van lerarenopleiders situeert zich in doorgaans op een hoger niveau, 

namelijk bij de vraag of lerarenopleiders zelf al dan niet effectief onderwijservaring 

moeten opgedaan hebben. Daarover kunnen we in dit bestek geen uitspraak doen. 

Maar het is daarom des te opmerkelijker dat zo’n grote groep van lerarenopleiders 

zelfs niet in het bezit is van een diploma van leraar (of een gelijkwaardig certificaat). 

Het is daarom een evidentie dat dergelijk diploma in de toekomst systematisch als 

selectiecriterium gehanteerd wordt bij de aanstelling van lerarenopleiders, of dat de 

beginnende lerarenopleider tijdens de inductiefase in staat wordt gesteld of als 

voorwaarde krijgt opgelegd om het te behalen. 
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6.2. Meer coördinatie van het aanbod en een sterkere rol voor de 

beroepsgroep 

Samenvattend kunnen we stellen dat er heel wat professionaliseringsmogelijkheden 

bestaan in diverse vormen en van uiteenlopende aanbieders. De vorming specifiek 

voor de doelgroep van lerarenopleiders is echter eerder beperkt en lijkt door recente 

ontwikkelingen bovendien nog terug te vallen. Daar tegenover staat dat er veel 

behoefte aan, wenselijkheid van en bereidheid tot een vormingsaanbod specifiek 

voor de doelgroep bestaat. De diversiteit in aanbod en aanbieders is op zich geen 

bezwaar, maar een betere coördinatie en een duidelijker overzicht zou de 

toegankelijkheid ten goede komen. Het aanbod van professionalisering vanuit de 

beroepsgroep via zelforganisatie is lovenswaardig maar beperkt en kwetsbaar. Als 

de beroepsgroep in grote autonomie een belangrijke rol wenst waar te maken op het 

vlak professionalisering van lerarenopleiders, dan dient er een formule ontwikkeld te 

worden waarbij haar slagkracht aanzienlijk vergroot dient te worden. Het lijkt ons ook 

belangrijk dat de beroepsgroep structureel contacten onderhoudt met andere 

stakeholders (de overheid, de instellingen voor lerarenopleiding, de 

vormingsaanbieders, …) om naast haar bottom-up benadering in overleg met de 

partners een meer coherent professionaliseringsbeleid voor lerarenopleiders in 

Vlaanderen uit te tekenen. Daarbij moet er vanuit een duidelijke visie op de opdracht 

van lerarenopleiders (bv. de verschillende rollen) en vanuit de behoeften van de 

stakeholders en de beroepsgroep, zelf een aanbod ontwikkeld, gestuurd of 

gestimuleerd worden. 

 

6.3. De individuele lerarenopleider tegenover teams van lerarenopleiders 

Binnen het opleidingscontinuüm voor de professionele ontwikkeling van de 

lerarenopleider is het belangrijk voldoende ruimte te laten voor autonomie. Vanuit zijn 

maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het leren van leerlingen en 

aspirant-leraren is levenslang leren voor de lerarenopleider een noodzakelijkheid en 

vanzelfsprekendheid. Voor de kwaliteit van en de tevredenheid bij de 

opdrachtuitvoering moet de lerarenopleider de mogelijkheid hebben en behouden om 

gerichte individuele keuzes te maken om zich verder professioneel te ontwikkelen. 

Expert-lerarenopleiders raden daarbij aan om in het begin van de loopbaan van de 
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lerarenopleider een brede vorming aan te bieden met aandacht voor alle rollen 

waarmee de lerarenopleider geconfronteerd wordt. Het is ook belangrijk om de groei 

van de individuele lerarenopleider en die van het team op elkaar af te stemmen, 

omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor een goede opleiding van leraren. Het 

ontwikkelingsprofiel biedt daartoe een uitstekend referentiekader. Ook teams van 

lerarenopleiders moeten over voldoende autonomie beschikken om samen de 

professionaliseringsnoden van het team te onderkennen en er samen een antwoord 

op te bieden. Het team moet onder andere nagaan in welke mate teamleden gebaat 

zijn bij verdere professionalisering in de breedte, dan wel of specialisatie binnen een 

of meerdere rollen meer aangewezen is. 

 

6.4. Nood aan een opleiding voor lerarenopleiders 

Er is een groot aanbod aan kortlopende vormingen maar meer intensieve of 

langdurige professionaliseringstrajecten ontbreken nagenoeg. Vanuit diverse hoeken 

wordt de nood daaraan gesignaleerd. Daartegenover staat dat zelfs voor de kortere 

professionaliseringsactiviteiten nu reeds tal van budgettaire en organisatorische 

hindernissen bestaan en, nog belangrijker, de tijdsdruk en taakbelasting de 

deelname eraan verhindert of bemoeilijkt. In deze omstandigheden maken 

langdurige opleidingstrajecten voor lerarenopleiders nauwelijks kans. Als het ernst is 

met de professionalisering van lerarenopleiders, moeten de hindernissen ten gronde 

aangepakt worden en moet professionalisering als deel van het takenpakket 

ingeschreven en mogelijk gemaakt worden. 

Opleidingsbehoeften van lerarenopleiders verschillen naargelang de carrièrefase. 

Gezien de onmogelijkheid van een initiële opleiding voor lerarenopleiders die de 

beroepsuitoefening voorafgaat, bestaat de grootste nood aan een opleiding in de 

inductiefase. Maar ook in latere carrièrefasen is ruimte voor verdere professionele 

ontwikkeling noodzakelijk. Ook lerarenopleiders in scholen moeten gelijkaardige 

kansen krijgen om zich doorheen hun ganse loopbaan professioneel te kunnen 

ontwikkelen. 
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6.5. Voorzichtig met het formaliseren van opleidingsactiviteiten en -trajecten 

Een doorgedreven formalisering van professionaliseringstrajecten loopt het risico 

voorbij te gaan aan de behoeften van de lerarenopleiders, de taakbelasting nog te 

verhogen en de motivatie te doen dalen. Het informeel leren van lerarenopleiders 

neemt een belangrijke plaats in en verdient die te behouden. Dat neemt niet weg dat 

formele professionaliseringstrajecten, die in bepaalde situaties voorwaardelijk 

gemaakt kunnen worden in het kader van professionaliseringsafspraken, een plaats 

kunnen krijgen en misschien zelfs nodig zijn.  

 

6.6. Inzetten op professionele lerende netwerken 

Qua organisatievorm komen allerhande formules van lerende netwerken op de 

voorgrond. Samenwerken in professionele leergemeenschappen vanuit een 

gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen en aspirant-leraren blijkt 

erg effectief. Vormen van supervisie, intervisie en collegiale coaching kunnen omwille 

van hun flexibiliteit en maatwerk van grote betekenis zijn. Het is belangrijk in te zetten 

op het ondersteunen van lerende teams van lerarenopleiders binnen de opleiding, 

opleidingsoverschrijdend of internationaal. Maar er kan ook gedacht worden aan 

teams van lerarenopleiders en leraren of van lerarenopleiders, leraren en aspirant-

leraren. 
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Bijlage 1 Gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen aan de vragenlijst. 

Aan de vragenlijst werden volgende vragen en vraagonderdelen toegevoegd of 

gewijzigd: 

 Vraag 16, die toetst of de lerarenopleider verbonden is aan een 

opleidingsinstituut of een school, werd verplaatst (huidige vraag 1). De 

identificatievraag werd als 1ste vraag geplaatst om de lerarenopleiders van de 

scholen, omwille van hun minder uitgebreide rol, een beperktere hoeveelheid 

onderdelen te kunnen aanbieden voor huidige vragen 3 en 10. 

 De nummering van de vragen werd hierdoor gewijzigd. 

 Aan vraag 1 (huidige vraag 2) werden volgende onderdelen toegevoegd: 

o Door gericht lezen van wetenschappelijke en/of vakliteratuur over leren, 

onderwijzen en opleiden. Dit onderdeel werd toegevoegd om de 

volledigheid van het domein van het leraar van leraren onderdeel te 

kunnen vatten. 

o Door het volgen van een lezing 

o Door deelname aan een debat 

 Het vraagonderdeel ‘Door deelname aan een cursus gericht op het opleiden of 

begeleiden van (a.s.) leraren werd vervangen en opgesplitst in twee 

onderdelen om een meer volledige dekking van het aanbod te kunnen 

bestrijken. 

o Door deelname aan kortlopende opleidingsinitiatieven gericht op het 

opleiden, begeleiden of evalueren van (a.s.) leraren (masterclass, 

aanvangsbegeleiding, mentoren opleiding, opleiding met geen of 

minder dan 60 ECTS) 

o Door het volgen van langlopende opleidingsinitiatieven (bijvoorbeeld 

master/doctoraatsopleiding, opleiding met minstens 60 ECTS) 

 Bij het vraagonderdeel ‘Door het doen van onderzoek’ werd onderstaande 

toevoeging aangebracht om een meer correcte en meer volledige dekking van 

dit onderdeel te kunnen garanderen. 

o Door het doen van (praktijkgericht) onderzoek. 

 Aan vraag 2 (huidige vraag 3) werden onderdelen toegevoegd om de 

verschillende rollen van de lerarenopleider beter te kunnen duiden. Deze 
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aanpassingen gebeurden op basis van de reviewstudie over het beroep van 

lerarenopleider van (Lunenberg, Dengerink en Korthagen, 2014), het 

Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleider (VELOV, 2012) en verworven 

inzichten tijdens de deelname aan de collaboratieve beleidsgroep 

’lerarenopleiding‘ van het departement Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

Onderstaande oorspronkelijke vragen werden uitgebreid: 

o Ik ben vaardiger geworden in het geven van onderwijs aan studenten. 

o Ik ben vaardiger geworden in het begeleiden van studenten. 

o Ik beschik over meer theoretische kennis over het geven van onderwijs 

aan studenten. 

o Ik beschik over meer theoretische kennis over het begeleiden van 

studenten. 

o Ik ben vaardiger geworden in het verrichten van andere taken . 

o Ik heb meer theoretische kennis over andere taken.  

o Ik heb meer onderzoeksvaardigheden verworven. 

o Ik heb meer inzicht in het beroep van lerarenopleider gekregen. 

o Ik heb mijn visie op opleiden aangescherpt. 

o Anders, namelijk … 

Onderdelen met betrekking tot de grondhouding van de lerarenopleider 

o Ik heb meer inzicht in het beroep van lerarenopleider gekregen 

o Ik heb mijn visie op opleiden aangescherpt 

Onderdelen met betrekking tot de rol van leraar van leraren 

o Ik ben vaardiger geworden in het verbreden en het verdiepen van 

vakinhoud in functie van het geven van onderwijs. 

o Ik ben vaardiger geworden in het afstemmen van doelstellingen, werk- 

en evaluatievormen in functie van het geven van onderwijs. 

o Ik ben vaardiger geworden in het onderwijzen van vakdidactiek. 

o Ik beschik over meer theoretische kennis over het geven van onderwijs 

aan studenten in de lerarenopleiding. 
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o Ik ben vaardiger geworden in het expliciteren van ervaringskennis 

gekoppeld aan theoretische kaders. 

o Ik ben vaardiger geworden in het bevorderen van het welzijn en 

welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s. 

o Ik ben vaardiger geworden in het congruent opleiden van studenten 

(voorbeeldgedrag uit de eigen praktijk duiden aan de hand van 

achterliggende pedagogische principes). 

o Ik ben vaardiger geworden in het bevorderen van actief, zelfgestuurd 

en betekenisvol leren.     

Onderdelen met betrekking tot de rol als coach 

o Ik ben vaardiger geworden in het aanleren van reflectievaardigheden bij 

studenten. 

o Ik ben vaardiger geworden in het ondersteunen van studenten bij het 

reflecteren over hun onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van 

gemaakte keuzes op basis van theoretische inzichten. 

o Ik beschik over meer theoretische kennis over het doorvragen, 

discussiëren en stimuleren van reflectievaardigheden. 

o Ik ben vaardiger geworden in het stimuleren van discussie en kritische 

reflectie over de professionele ontwikkeling als toekomstig leerkracht. 

o Ik heb meer inzicht verworven in gespreks- en coachingsvaardigheden 

in functie van het professioneel omgaan met emoties, conflict- en 

probleemsituaties. 

Onderdelen met betrekking tot de rol als onderzoeker 

o Ik heb bij mezelf een meer onderzoekende houding ontwikkeld. 

o Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van 

onderzoeksvaardigheden bij studenten. 

o Ik heb een duidelijker beeld gekregen op mijn rol als onderzoeker 

binnen de lerarenopleiding. 

o Ik heb meer (praktijkgerichte) onderzoeksvaardigheden verworven. 

o Ik heb meer theoretische kennis over onderwijsonderzoek verworven. 

o Ik neem meer het voortouw bij onderwijsinnovaties ( differentiatie, 

hervormingen in onderwijs, …). 



96 
 

Onderdelen met betrekking tot de rol als curriculumontwikkelaar 

o Ik ben vaardiger geworden om op systematische wijze aan 

curriculumontwikkeling en bijsturing te doen. 

o Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van curricula in 

samenwerking met scholen. 

o Ik ben vaardiger geworden om theorie en praktijk te integreren bij 

curriculumontwikkeling. 

o Ik ben vaardiger geworden in het samen bepalen van de leerlijnen bij 

curriculumontwikkeling. 

o Ik ben vaardiger geworden om het publiek debat aan te gaan over de 

plaats van onderwijs in de maatschappij en omgekeerd. 

o In ben vaardiger geworden om onderwijsontwikkelingen vanuit 

internationale perspectieven te integreren in de lerarenopleiding. 

Onderdelen met betrekking tot de rol als poortwachter 

o Ik ben vaardiger geworden in het afwegen of een student mag 

toegelaten worden tot het beroep van leraar. 

o Ik heb meer theoretische kennis verworven over profielen die de 

toelating tot het beroep van leraar helpen bepalen. 

o Ik voel me meer bekwaam om samen met de stageschool een 

onderbouwd oordeel te geven over de toelating tot het beroep van 

leraar. 

o Ik ben vaardiger geworden in het samen (ook met de mentoren) 

bepalen van criteria voor de toelating van studenten tot het beroep van 

leraar. 

Onderdelen met betrekking tot de rol als bruggenbouwer 

o Ik heb meer inzicht in scholen als professionele organisaties. 

o Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van een gezamenlijke 

visie (tussen de lerarenopleiding en op school) rond opleiden van 

studenten. 
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o Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van een gezamenlijke 

aanpak (tussen de lerarenopleiding en op school) bij het opleiden van 

studenten. 

o Ik ben vaardiger geworden in het constructief samenwerken rond 

onderwijskundige thema’s met belanghebbenden binnen en buiten het 

onderwijs. 

 Omdat lerarenopleiders vaak in verschillende breuken en voor een beperkt 

deel van hun opdracht zijn aangesteld in een lerarenopleiding werd beslist om 

een vraag toe te voegen die peilt naar het aanstellingspercententage (huidige 

vraag 4). Op basis van de suggesties van de critical friends werd hier de 

keuzemogelijkheid om de aanstelling uit te drukken in % VTE of 

aanstellingsbreuk /20ste gelaten. 

 Huidige vraag 5 werd eveneens toegevoegd om een onderscheid te kunnen 

maken tussen ruimte voor professionalisering binnen de aanstelling of 

erbuiten.  

 Vraag 3 (huidige vraag 6) werd behouden. 

 Vraag 7 werd toegevoegd om een vollediger zicht te krijgen van de 

tijdsbesteding voor professionele ontwikkeling. 

 Vraag 8 en 9 werden toegevoegd om het inzicht te vergroten op 

belemmerende en faciliterende factoren voor professionele ontwikkeling. 

 Vraag 4 (huidige vraag 10) werd conform vraag 2 (huidige vraag 3) uitgebreid. 

 Bij vraag 5 (huidige vraag 11) werd beslist om een schaal toe te voegen, die 

meer inzicht moet verschaffen over de prioriteit die lerarenopleiders willen 

geven aan de verschillende thema’s van professionele ontwikkeling. Tevens 

werden onderstaande subvragen toegevoegd om de dekking van het profiel 

(de rollen) van de lerarenopleider vollediger te maken. 

o Welzijn en welbevinden van studenten, leerlingen en collega’s 

o Digitale didactiek 

o Differentiatie in functie van leernoden en talenten 

o Praktijkgericht onderzoek in onderwijs 

o Discussiëren en reflecteren over onderwijskundige thema’s 

o Visieontwikkeling 

o Loopbaanbegeleiding bij lerarenopleiders 
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o Rollen van de lerarenopleider 

o Internationale ontwikkelingen in het onderwijs 

o Aan volgende onderdelen werd ter volledigheid of naar Vlaamse 

context een toevoeging of wijziging gemaakt: 

 Assessment en toetsing werd gewijzigd in Assessment en 

evaluatie. 

 Beleid werd uitgebreid naar Beleid en beleidsvoerend vermogen 

van de instelling. 

 Vraag 6 (huidige vraag 12) werd behouden en gewijzigd conform vraag 1 

(huidige vraag 2). 

 Vraag 7 (huidige vraag 13) werd aangepast omwille van de vermeende 

overlap of tekort dat door de critical friends werd geduid. 

o Onderstaande onderdelen werden weggelaten: 

 Bij voorkeur met lerarenopleiders in uw regionale 

samenwerkingsverband opleidingsinstituut – opleidingsscholen 

 Bij voorkeur met lerarenopleiders met diverse ervaring en 

vooropleidingen 

o Onderstaand onderdeel werd toegevoegd: 

 Bij voorkeur met internationale lerarenopleiders 

 Vraag 8 (huidige vraag 14) werd mits tekstuele aanpassing behouden. 

 Vraag 9 (huidige vraag 15) werd behouden 

 Vraag 10 (huidige vraag 16) werd behouden, doch omgezet in een Ja/Neen 

vraag omwille van de beperkte relevantie van de antwoordcategorieën voor 

Vlaamse context. 

 Vraag 11 (huidige vraag 17) werd behouden, doch geherformuleerd om het 

doel van de vraag verder te verduidelijken. 

 Vraag 12 (huidige vraag 18) werd geherformuleerd omwille van zijn relevantie 

voor de Vlaamse context. 

 Vraag 13 (Huidige vraag 19) werd geherformuleerd in de vraag naar de leeftijd 

van de deelnemer. 

 Vraag 14 werd verwijderd omdat ze niet relevant is voor de Vlaamse context. 

 Vraag 15(huidige vraag 20) werd behouden. 

 Vraag 16 (huidige vraag 1)werd verplaatst naar de aanvang van de enquête.  
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 Vraag 17, 18, 19, 20 (huidige vragen 21, 22, 23, 24, 25) werden behouden, 

doch met aanpassingen die de vragen passend maken voor de Vlaamse 

context. Bij vraag 18 (huidige vraag 22) werd beslist om de vraag te verruimen 

naar de gevolgde opleidingen in plaats van de hoogst genoten vooropleiding. 

De timing liet jammer genoeg niet toe de bevraging vooraf uit te testen bij een ruime 

groep van lerarenopleiders. Een ’testrun‘ gebeurde daarom alleen door de 

onderzoekers en enkele collega-lerarenopleiders. 

Na bijsturing werd de bevraging op 13 juni 2014 uitgestuurd. De bevraging werd 

afgesloten op 15 juli 2014. Omdat de onderzoekers niet over een systematische 

database met contactgegevens van Vlaamse lerarenopleiders konden beschikken, 

werd beslist om alle Vlaamse lerarenopleiders uit te nodigen deel te nemen aan de 

online survey via een vooropgestelde procedure. Om de responsgraad te 

maximaliseren werd een eerste uitnodiging tot deelname aangekondigd in de 

nieuwsflash van VELOV en een nieuwsbrief van Klasse voor leraren. Parallel hieraan 

werd een uitnodiging tot deelname verstuurd via de coördinatoren van de 

expertisenetwerken en het regionaal platform, via de deelnemerslijst van het meest 

recente VELOV-congres, via een rechtstreekse mail aan alle lerarenopleiders van 

universitaire instellingen en via de deelnemers aan de aanvangsbegeleiding voor 

lerarenopleiders (VELOV) . Een herinneringsmail werd met een tussentijd van 14 

kalenderdagen verstuurd. 
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Bijlage 2 Tabellen 

Tabel 5 Gedetailleerd overzicht van de huidige professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in 

opleidingsinstituten per rol (afgelopen 2 jaar) 

Rollen van de lerarenopleider N (225) % 

Grondhouding   

Ik heb meer inzicht in het beroep van lerarenopleider gekregen. 114 50,67% 

Ik heb mijn visie op opleiden aangescherpt. 134 59,56% 

Leraar van leraren  34,89% 

Ik ben vaardiger geworden in het verbreden en het verdiepen van vakinhoud in 

functie van het geven van onderwijs. 
126 56,00% 

Ik ben vaardiger geworden in het afstemmen van doelstellingen, werk- en 

evaluatievormen in functie van het geven van onderwijs. 
120 53,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het onderwijzen van vakdidactiek. 103 45,78% 

Ik beschik over meer theoretische kennis over het geven van onderwijs aan 

studenten in de lerarenopleiding. 
100 44,44% 

Ik ben vaardiger geworden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld 

aan theoretische kaders. 
89 39,56% 

Ik ben vaardiger geworden in het bevorderen van het welzijn en welbevinden 

van studenten, leerlingen en collega’s . 

82 36,44% 

Ik ben vaardiger geworden in het congruent opleiden van studenten 

(voorbeeldgedrag uit de eigen praktijk duiden aan de hand van achterliggende 

pedagogische principes) . 
 

91 40,44% 

Ik ben vaardiger geworden in het bevorderen van actief, zelfgestuurd en 

betekenisvol leren.  

104 46,22% 

Onderzoeker 
 

16,70% 

Ik heb bij mezelf een meer onderzoekende houding ontwikkeld. 84 37,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden bij 

studenten. 
67 29,78% 

Ik heb een duidelijker beeld gekregen op mijn rol als onderzoeker binnen de 

lerarenopleiding. 
57 25,33% 

Ik heb meer (praktijkgerichte) onderzoeksvaardigheden verworven. 45 20,00% 

Ik heb meer theoretische kennis over onderwijsonderzoek verworven . 69 30,67% 

Ik neem meer het voortouw bij onderwijsinnovaties ( differentiatie, 

hervormingen in onderwijs, …). 
68 30,22% 

Coach 
 

14,60% 

Ik ben vaardiger geworden in het aanleren van reflectievaardigheden bij 

studenten. 
94 41,78% 

Ik ben vaardiger geworden in het ondersteunen van studenten bij het 

reflecteren over hun onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van 

gemaakte keuzes op basis van theoretische inzichten. 

76 33,78% 

Ik beschik over meer theoretische kennis over het doorvragen, discussiëren en 

stimuleren van reflectievaardigheden. 
48 21,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het stimuleren van discussie en kritische reflectie 

over de professionele ontwikkeling als toekomstig leerkracht. 
64 28,44% 

Ik heb meer inzicht verworven in gespreks- en coachingsvaardigheden in 

functie van het professioneel omgaan met emoties, conflict- en 

probleemsituaties . 

59 26,22% 
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Curriculumontwikkelaar  14,90% 

Ik ben vaardiger geworden om op systematische wijze aan 

curriculumontwikkeling en bijsturing te doen. 
79 35,11% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van curricula in samenwerking 

met scholen. 
25 11,11% 

Ik ben vaardiger geworden om theorie en praktijk te integreren bij 

curriculumontwikkeling. 
67 29,78% 

Ik ben vaardiger geworden in het samen bepalen van de leerlijnen bij 

curriculumontwikkeling.  
81 36,00% 

Ik ben vaardiger geworden om het publiek debat aan te gaan over de plaats 

van onderwijs in de maatschappij en omgekeerd . 
51 22,67% 

In ben vaardiger geworden om onderwijsontwikkelingen vanuit internationale 

perspectieven te integreren in de lerarenopleiding.  
45 20,00% 

Poortwachter  8,78% 

Ik ben vaardiger geworden in het afwegen of een student mag toegelaten 

worden tot het beroep van leraar. 
64 28,44% 

Ik heb meer theoretische kennis verworven over profielen die de toelating tot 

het beroep van leraar helpen bepalen . 
29 12,89% 

Ik voel me meer bekwaam om samen met de stageschool een onderbouwd 

oordeel te geven over de toelating tot het beroep van leraar. 
62 27,56% 

Ik ben vaardiger geworden in het samen (ook met de mentoren) bepalen van 

criteria voor de toelating van studenten tot het beroep van leraar.  
50 22,22% 

Bruggenbouwer 
 

10,15% 

Ik heb meer inzicht in scholen als professionele organisaties . 57 25,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie 

(tussen de lerarenopleiding en op school) rond opleiden van studenten . 
57 25,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak 

(tussen de lerarenopleiding en op school) bij het opleiden van studenten.  
56 24,89% 

Ik ben vaardiger geworden in het constructief samenwerken rond 

onderwijskundige thema’s met belanghebbenden binnen en buiten het 

onderwijs. 

67 29,78% 
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Tabel 6 Gedetailleerd overzicht van de huidige professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in 

scholen per rol (Afgelopen 2 jaar) 

Rollen van de lerarenopleider N (24) % 

Grondhouding   

Ik heb meer inzicht in het beroep van lerarenopleider gekregen. 9 37,50% 

Ik heb mijn visie op opleiden aangescherpt. 14 58,33% 

Leraar van leraren  29,94% 

Ik ben vaardiger geworden in het verbreden en het verdiepen van vakinhoud in 

functie van het geven van onderwijs. 
7 29,17% 

Ik ben vaardiger geworden in het afstemmen van doelstellingen, werk- en 

evaluatievormen in functie van het geven van onderwijs. 
7 29,17% 

Ik beschik over meer theoretische kennis over het geven van onderwijs  6 25,00% 

Ik ben vaardiger geworden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld 

aan theoretische kaders. 
6 25,00% 

Ik ben vaardiger geworden in het bevorderen van het welzijn en welbevinden 

van studenten, leerlingen en collega’s. 
16 66,67% 

Ik ben vaardiger geworden in het congruent opleiden van studenten 

(voorbeeldgedrag uit de eigen praktijk duiden aan de hand van achterliggende 

pedagogische principes). 

5 20,83% 

Ik ben vaardiger geworden in het bevorderen van actief, zelfgestuurd en 

betekenisvol leren. 
6 25,00% 

Onderzoeker 
 

10,73% 

Ik heb bij mezelf een meer onderzoekende houding ontwikkeld.  10 41,67% 

Ik heb een duidelijker beeld gekregen op mijn rol als onderzoeker op school . 3 12,50% 

Ik heb meer (praktijkgerichte) onderzoeksvaardigheden verworven.  3 12,50% 

Ik neem meer het voortouw bij onderwijsinnovaties ( differentiatie, 

hervormingen in onderwijs, …). 

3 12,50% 

Coach  25,42% 

Ik ben vaardiger geworden in het aanleren van reflectievaardigheden bij 

stagiairs of beginnende leraren.  

11 45,83% 

Ik ben vaardiger geworden in het ondersteunen van stagiairs of beginnende 

leraren bij het reflecteren over hun onderwijspraktijk en het leren 

beargumenteren van gemaakte keuzes op basis van theoretische inzichten. 

11 45,83% 

Ik beschik over meer theoretische kennis over het doorvragen, discussiëren en 

stimuleren van reflectievaardigheden. 

8 33,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het introduceren van stagiairs of nieuwe leraren 

in de schoolpraktijk (informeren over het curriculum, klasmanagement, ...). 

15 62,50% 

Curriculumontwikkelaar  6,21% 

Ik ben vaardiger geworden om op systematische wijze aan 

curriculumontwikkeling en bijsturing te doen.  

1 4,17% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van curricula in samenwerking 

met een lerarenopleiding. 

1 4,17% 

Ik ben vaardiger geworden om theorie en praktijk te integreren bij 

curriculumontwikkeling. 

2 8,33% 

Ik ben vaardiger geworden in het samen bepalen van de leerlijnen bij 

curriculumontwikkeling.  

2 8,33% 

Ik ben vaardiger geworden om het publiek debat aan te gaan over de plaats 

van onderwijs in de maatschappij en omgekeerd. 

5 20,83% 

In ben vaardiger geworden om onderwijsontwikkelingen vanuit internationale 0 0,00% 
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perspectieven te integreren in de lerarenopleiding.  

Poortwachter  14,12% 

Ik ben vaardiger geworden in het afwegen of een stagiair mag toegelaten 

worden tot het beroep van leraar. 

9 37,50% 

Ik heb meer theoretische kennis verworven over profielen die de toelating tot 

het beroep van leraar helpen bepalen.  

6 25,00% 

Ik voel me meer bekwaam om samen met de lerarenopleiding een onderbouwd 

oordeel te geven over de toelating tot het beroep van leraar. 

6 25,00% 

Ik ben vaardiger geworden in het samen (ook met de lerarenopleiding) bepalen 

van criteria voor de toelating van studenten tot het beroep van leraar. 

4 16,67% 

Bruggenbouwer  13,56% 

Ik heb meer inzicht in scholen als professionele organisaties. 6 25,00% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie 

(tussen de lerarenopleiding en op school) rond opleiden van studenten.  

5 20,83% 

Ik ben vaardiger geworden in het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak 

(tussen de lerarenopleiding en op school) bij het opleiden van studenten. 

6 25,00% 

Ik ben vaardiger geworden in het constructief samenwerken rond 

onderwijskundige thema’s met belanghebbenden binnen en buiten het 

onderwijs. 

7 29,17% 
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Tabel 9 Doelen die lerarenopleiders (opleidingsinstituten, N= 225) nastreven in hun professionele 

ontwikkeling de komende 2 jaar 

Rollen van de lerarenopleider   

Grondhouding N % 

Meer inzicht krijgen in het beroep van lerarenopleider. 136 60,44% 

Verscherpen van mijn visie op opleiden. 90 40,00% 

Verbreding van mijn takenpakket. 164 72,89% 

Bijdragen aan kennisontwikkeling binnen de beroepsgroep door middel van 

conferentiebijdragen en publicaties. 

173 76,89% 

Leraar van leraren  18,97% 

Me vakinhoudelijk verbreden en verdiepen in functie van het geven van 

onderwijs. 

82 36,44% 

Meer afstemmen van de doelstellingen, werk- en evaluatievormen met 

betrekking tot mijn onderwijs. 

138 61,33% 

Vaardiger worden in het onderwijzen van vakdidactiek. 131 58,22% 

Betere theoretische en methodische onderbouwing van mijn werk. 98 43,56% 

Vaardiger worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan 

theoretische kaders. 

134 59,56% 

Vaardiger worden in het bevorderen van het welzijn en welbevinden van 

studenten, leerlingen en collega’s. 

150 66,67% 

Vaardiger worden in het congruent opleiden van studenten (voorbeeldgedrag 

in de eigen praktijk duiden aan de hand van achterliggende pedagogische 

principes). 

130 57,78% 

Vaardiger worden in het bevorderen van actief, zelfgestuurd en betekenisvol 

leren. 

112 49,78% 

Onderzoeker  15,62% 

Bij mezelf een meer onderzoekende houding ontwikkelen. 155 68,89% 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden bij 

studenten in de lerarenopleiding. 

147 65,33% 

Een duidelijker beeld krijgen op mijn rol als onderzoeker binnen de 

lerarenopleiding. 

178 79,11% 

Meer onderzoeksvaardigheden verwerven om aan praktijkgericht onderzoek te 

doen. 

157 69,78% 

Meer theoretische kennis over praktijkgericht onderzoek verwerven. 163 72,44% 

Meer het voortouw durven nemen bij onderwijsinnovaties (bevorderen van 

differentiatie, hervormingen van onderwijs, …). 

156 76,89% 

Coach  18,60% 

Vaardiger worden in het aanleren van reflectievaardigheden. 144 64,00% 

Vaardiger worden in het ondersteunen van studenten bij het reflecteren over 

hun onderwijspraktijk en het leren beargumenteren van gemaakte keuzes op 

basis van theoretische inzichten. 

156 69,33% 

Over meer theoretische kennis beschikken over het doorvragen, discussiëren 

en stimuleren van reflectievaardigheden. 

176 78,22% 

Vaardiger worden in het stimuleren van discussie en kritische reflectie over de 

professionele ontwikkeling als toekomstig leerkracht. 

159 70,67% 

Meer inzicht verwerven in gespreks- en coachingsvaardigheden in functie van 

het professioneel omgaan met emoties, conflict- en probleemsituaties. 

168 74,67% 

Curriculum Ontwikkelaar  22,68% 

Vaardiger worden om op systematische wijze aan curriculumontwikkeling en 190 84,44% 
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bijsturing te doen. 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van curricula in samenwerking met 

scholen. 

167 74,22% 

Vaardiger worden om theorie en praktijk te integreren bij 

curriculumontwikkeling. 

168 74,67% 

Vaardiger worden in het samen bepalen van de leerlijnen bij 

curriculumontwikkeling. 

152 67,56% 

Vaardiger worden om het publiek debat aan te gaan over de plaats van 

onderwijs in de maatschappij en omgekeerd. 

156 75,11% 

Vaardiger worden om onderwijsontwikkelingen vanuit internationale 

perspectieven te integreren in de lerarenopleiding. 

156 69,33% 

Poortwachter  14,18% 

Vaardiger worden in het afwegen of een student mag toegelaten worden tot 

het beroep van leraar. 

169 69,33% 

Meer theoretische kennis verwerven over profielen die de toelating tot het 

beroep van leraar helpen bepalen. 

192 85,33% 

Me meer bekwaam voelen om samen met de stageschool een onderbouwd 

oordeel te geven over de toelating tot het beroep van leraar. 

181 80,44% 

Vaardiger worden in het samen (ook met de mentoren) bepalen van criteria 

voor de toelating tot het beroep van leraar. 

187 83,11% 

Bruggenbouwer  9,96% 

Meer inzicht krijgen in scholen als professionele organisaties. 187 83,11% 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie (tussen de 

lerarenopleiding en school) rond het opleiden van studenten. 

169 75,11% 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak (tussen 

lerarenopleiding en school) bij het opleiden van studenten in de 

lerarenopleiding. 

156 69,33% 

Vaardiger worden in het constructief samenwerken rond onderwijskundige 

thema’s met belanghebbenden binnen en buiten het onderwijs. 

177 78,67% 
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Tabel 10 Doelen die lerarenopleiders (scholen, N = 24) nastreven in hun professionele ontwikkeling 

de komende 2 jaar 

Rollen van de lerarenopleider 
  

Grondhouding N % 

Meer inzicht krijgen in het beroep van lerarenopleider. 6 25% 

Verscherpen van mijn visie op opleiden. 9 37,50% 

Verbreding van mijn takenpakket. 8 33,33% 

Bijdragen aan kennisontwikkeling binnen de beroepsgroep door middel van 

conferentiebijdragen en publicaties. 
2 8,33% 

Leraar van leraren 
 

35,44% 

Me vakinhoudelijk verbreden en verdiepen in functie van het geven van 

onderwijs. 
12 50% 

Meer afstemmen van de doelstellingen, werk- en evaluatievormen met 

betrekking tot mijn onderwijs. 
8 33,33% 

Betere theoretische en methodische onderbouwing van mijn werk. 8 33,33% 

Vaardiger worden in het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan 

theoretische kaders. 
13 54,17% 

Vaardiger worden in het bevorderen van het welzijn en welbevinden van 

studenten, leerlingen en collega’s. 
16 66,67% 

Vaardiger worden in het congruent opleiden van studenten 

(voorbeeldgedrag in de eigen praktijk duiden aan de hand van 

achterliggende pedagogische principes). 

7 29,17% 

Vaardiger worden in het bevorderen van actief, zelfgestuurd en 

betekenisvol leren. 
9 37,50% 

Onderzoeker 
 

7,77% 

Bij mezelf een meer onderzoekende houding ontwikkelen. 6 25% 

Een duidelijker beeld krijgen op mijn rol als onderzoeker binnen de 

lerarenopleiding. 
2 8,33% 

Meer onderzoeksvaardigheden verwerven om aan praktijkgericht 

onderzoek te doen. 
3 12,50% 

Meer het voortouw durven nemen bij onderwijsinnovaties (bevorderen van 

differentiatie, hervormingen van onderwijs, …). 
5 20,83% 

Coach 
 

18,45% 

Vaardiger worden in het introduceren van stagiairs en beginnende leraren 

in de schoolpraktijk. 
9 37,50% 

Vaardiger worden in het aanleren van reflectievaardigheden. 11 45,83% 

Vaardiger worden in het ondersteunen van stagiairs of beginnende leraren 

bij het reflecteren over hun onderwijspraktijk en het leren 

beargumenteren van gemaakte keuzes op basis van theoretische inzichten. 

10 41,67% 

Vaardiger worden in het stimuleren van discussie en kritische reflectie over 

de professionele ontwikkeling als toekomstig leerkracht. 
8 33,33% 
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Curriculumontwikkelaar 
 

12,62% 

Vaardiger worden om op systematische wijze aan curriculumontwikkeling 

en bijsturing te doen. 
5 20,83% 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van curricula in samenwerking met 

de lerarenopleiding. 
4 16,67% 

Vaardiger worden om theorie en praktijk te integreren bij 

curriculumontwikkeling. 
6 25,00% 

Vaardiger worden in het samen bepalen van de leerlijnen bij 

curriculumontwikkeling. 
4 16,67% 

Vaardiger worden om het publiek debat aan te gaan over de plaats van 

onderwijs in de maatschappij en omgekeerd. 
3 12,50% 

Vaardiger worden om onderwijsontwikkelingen vanuit internationale 

perspectieven te integreren in de lerarenopleiding. 
4 16,67% 

Poortwachter 
 

12,62% 

Vaardiger worden in het afwegen of een student mag toegelaten worden tot 

het beroep van leraar. 
6 25,00% 

Meer theoretische kennis verwerven over profielen die de toelating tot het 

beroep van leraar helpen bepalen. 
5 20,83% 

Me meer bekwaam voelen om samen met de stageschool een onderbouwd 

oordeel te geven over de toelating tot het beroep van leraar. 
9 37,50% 

Vaardiger worden in het samen (ook met de mentoren) bepalen van criteria 

voor de toelating tot het beroep van leraar. 
6 25,00% 

Bruggenbouwer 
 

13,11% 

Meer inzicht krijgen in scholen als professionele organisaties. 5 20,83% 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie (tussen de 

lerarenopleiding en school) rond het opleiden van studenten. 
8 33,33% 

Vaardiger worden in het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak (tussen 

lerarenopleiding en school) bij het opleiden van studenten in de 

lerarenopleiding. 

8 33,33% 

Vaardiger worden in het constructief samenwerken rond onderwijskundige 

thema’s met belanghebbenden binnen en buiten het onderwijs. 
6 25,00% 

 

 



 



 

 


