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Oproep voor bijdragen Studiedag School of Education 2014 

“De lerarenopleider als poortwachter” 
 

 

Op 23 oktober 2014 organiseert het expertisenetwerk School of Education haar jaarlijkse studiedag. Dit jaar is het 

thema ‘De lerarenopleider als poortwachter’. We doen een oproep om bijdragen in te dienen voor de keuzesessies 

op onze studiedag.  

 

 

Thema en subthema’s 

 

Eén van de rollen die Lunenberg, Dengerink en Korthagen (2013) in hun reviewstudie beschrijven, is die van 

poortwachter. Daarmee wordt bedoeld dat een lerarenopleider bewaakt wie toegang krijgt tot het beroep van leraar. 

Aansluitend bij dit hoofdthema legden we vier inhoudelijke subthema’s vast. Voor de keuzesessies op de studiedag 

zijn we op zoek naar bijdragen over deze subthema’s.  

Subthema 1. Basiscompetenties, beroepsprofielen, en standaarden van leraren. 

Bijdragen die ingaan op of relevant zijn voor de volgende vragen: 

- Wat moeten leraren kennen/kunnen om in te stappen in het beroep? 

- Wat is het belang en statuut van basiscompetenties, profielen, standaarden van leraren? 

- Heeft het werken met competenties de lerarenopleidingen verbeterd? Of zijn we het denken in competenties 

voorbij? 

- Wat met basiscompetenties die we binnen de opleiding moeilijker kunnen aanleren (bv. ‘leraar als lid van een 

schoolteam’, ‘leraar als partner van externen’, ‘leraar als lid van de onderwijsgemeenschap’, ‘leraar als 

cultuurparticipant’)? 

Subthema 2. Evaluatie en assessment 

- Innovatieve vormen van assessment en evaluatie 

- Werken aan een toetsbeleid – werken met een toetsdossier 

Subthema 3. Instroomassessment 

Steeds vaker gaan stemmen op om een niet-bindende oriëntatieproef of een bindende selectieproef in te voeren 

voor lerarenopleidingen. Lerarenopleidingen maken al gebruik van startscreenings om snel remediëringstrajecten 

op te starten. Voorstellen voor bijdragen over deze aspecten van instroomassessment zijn welkom. 

Subthema 4. Beoordelen van stage 

De rol van poortwachter realiseren op basis van het beoordelen van stage-activiteiten stelt specifieke eisen en 

moeilijkheden. In welke mate voldoen observaties als middel om competenties te beoordelen? Hoe wordt de 

beoordeling van een stagementor gewaardeerd?  

 

Experts, onderzoekers, lerarenopleiders, … kortom professionals die hun ervaringen of het resultaat van hun werk 

rond de aangekaarte thema’s wensen te delen, worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen met een korte 

beschrijving van het onderwerp. 

 

 

Praktisch 

 

 We doen een oproep voor bijdragen van maximum 60 minuten. De vorm is vrij: presentatie, workshop, 

rondetafelgesprek, … maar we vragen voldoende mogelijkheid tot interactie. 

 In maximum 750 woorden geeft u aan wat de sessie inhoudt (titel, spreker(s), inhoud, aanpak van de sessie).  

 Uw voorstel dient u in per mail (met voorstel in bijlage) naar frederik.maes@schoolofeducation.eu en dit ten 

laatste op 22 juni 2014. 

 Selectie gebeurt op basis van relevantie voor de thema’s. 

 De studiedag vindt plaats in Leuven (Provinciehuis Vlaams Brabant) 

 Voor meer informatie neemt u contact op met frederik.maes@schoolofeducation.eu. 
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