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1. Inleiding 

 

(1) 

Lerarenopleiders onderwijzen over onderwijzen. Dit betekent dat lerarenopleiders dat doen waarvoor men 

de studenten opleidt, namelijk onderwijzen. Anders gezegd: wat men studenten aanleert, is wat men op 

dat moment ook doet, namelijk onderwijzen of lesgeven. Ook al betreft het het aanleren van (school-

)vakinhouden, dan nog geeft men les over die vakinhoud en dat is wat de studenten later ook zullen doen. 

Lerarenopleiders worden voortdurend geconfronteerd met dit dubbel niveau. Men spreekt over ‘teaching 

about teaching’ (Loughran, 2006, 2007), onderwijzen over onderwijzen, ‘second order teaching’ (Murray & 

Male, 2005) of onderwijzen in het kwadraat. Dit onderwijzen over onderwijzen maakt de opdracht van een 

lerarenopleider uniek en complex. 

Leraren opleiden veronderstelt bijgevolg een deskundigheid die essentieel verschilt van het lesgeven in 

het leerplichtonderwijs of in het hoger onderwijs buiten de lerarenopleiding. Omwille van het dubbel niveau 

is het opleiden van leraren niet gelijk aan ‘lesgeven in een lerarenopleiding’ zoals men lesgeeft in het 

basis-, secundair of andere opleidingen binnen het hoger onderwijs. 

 

(2) 

Er is geen specifieke opleiding voor lerarenopleiders. Lerarenopleiders werden doorgaans opgeleid tot 

leraar, net zoals leraren basis-, secundair of hoger onderwijs. Gezien de opdracht van lerarenopleiders 

een specifieke deskundigheid vereist, is het de vraag of lerarenopleiders voldoende voorbereid worden op 

hun unieke en complexe opdracht. Deze vraag wordt pertinenter, enerzijds door het groeiend belang dat 

gehecht wordt aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen als startpunt voor toekomstige leraren en 

anderzijds door de twijfels die her en der rijzen over die kwaliteit, bv. naar aanleiding van de visitaties van 

de SLO’s of van een aantal berichten in de media. We kunnen moeilijk ontkennen dat de 

lerarenopleidingen recentelijk op een doorgaans negatieve manier in de media komen. 

Er wordt steeds meer erkend dat een formele en specifieke opleiding (of professionaliseringstraject) voor 

lerarenopleiders een meerwaarde kan betekenen voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Dit is een 

ontwikkeling die ook in het buitenland gaande is (zoals Nederland: zie bv. Geursen, Korthagen, Koster, 

Lunenberg, & Dengerink, 2012) en op Europees niveau ondersteund wordt (Europese Commissie, 2010; 

Snoek, Swennen, & van der Klink, 2011). In Vlaanderen ontbreekt momenteel een dergelijke opleiding. 

 

(3) 

Expertisenetwerken zoals School of Education hebben tot doel “de expertise van de verschillende 

lerarenopleidingen in complementariteit te bundelen en te ontwikkelen, ter verbetering van de kwaliteit van 

de lerarenopleidingen” (zie Decreet van de Vlaamse overheid van 15 december 2006 betreffende de 

lerarenopleidingen). Om tegemoet te komen aan deze opdracht is het de uitdrukkelijke doelstelling van 

expertisenetwerken om de deskundigheid van de lerarenopleidingen en lerarenopleiders te ondersteunen 
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en te versterken. Het oprichten van een opleiding voor lerarenopleiders sluit dan ook perfect aan bij deze 

doelstelling. Daarom nam School of Education het initiatief om een professionaliseringstraject voor 

lerarenopleiders te ontwikkelen. Hierna beschrijven we hoe dit professionaliseringstraject ontworpen werd 

(onder de titel van een masterclass) en wat de toekomstplannen zijn om dit initiatief te verankeren tot een 

geïnstitutionaliseerde en formele opleiding. 

 

 

2. De Masterclass 
2013

 als pilootproject 

 

2.1 Ontwerp 

 

Het programma voor de Masterclass voor lerarenopleiders werd ontwikkeld door een werkgroep binnen 

het Expertisenetwerk School of Education
2
. De werkgroep koos uitdrukkelijk voor een vormingstraject en 

baseerde zich voor het ontwerp van dit programma op diverse bronnen
3
. Als centraal thema voor de 

Masterclass
2013

 kozen we voor ‘onderwijzen over onderwijzen’. Dat geeft voor ons immers de essentie 

weer van wat leraren opleiden omvat (zie inleiding). 

Deze masterclass
2013

 omvat drie leerwegen: (1) thematische tweedaagse bijeenkomsten, (2) een 

supervisietraject en (3) het uitvoeren van een persoonlijk project. 

 

(1) Thematische tweedaagses 

 

VORM 

In de masterclass
2013

 werden drie thematische tweedaagses georganiseerd: één in januari, één in april en 

één in september 2013, telkens op een donderdag en vrijdag. We kozen bewust voor tweedaagse 

bijeenkomsten zodat de deelnemers uit de dagelijkse routine en beslommeringen werden gehaald en zo 

voldoende tijd konden vrijmaken om over essentiële thema’s die lerarenopleiders aanbelangen te spreken. 

Ook de tijdsspanne was niet toevallig. Er werd voldoende tijd tussen de tweedaagses gelaten om 

inhouden te laten doorwerken in de praktijk. De masterclass doorbreekt opzettelijk de dynamiek van een 

school- of academiejaar door het traditionele school- of academiejaar niet te volgen.  

 

INHOUD 

Inhoudelijk stond in elke tweedaagse een bepaald thema centraal. Volgende thema’s kwamen aan bod: 

a. Het beroep en de professionele identiteit van de lerarenopleider (1
e
 tweedaagse) 

b. Opleidingsdidactiek en het begeleiden van toekomstige leraren (2
e
 tweedaagse) 

c. Leraren opleiden binnen een organisatie/context (3
e
 tweedaagse) 

Elk thema werd telkens vanuit drie invalshoeken benaderd: 

a. Vanuit de eigen kennis en ervaringen van de deelnemers 

b. Vanuit kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek (wetenschappelijke theorieën) 

c. Vanuit de context (studenten, organisatie/opleiding, stakeholders, breed maatschappelijke context) 

Deze drie invalshoeken zijn geïnspireerd op het model van ‘evidence-based practice’ waarin doorgaans 

dezelfde drie belangrijke informatiebronnen genoemd worden voor het evidence-based handelen van een 

professional. 

 

WERKWIJZE/AANPAK 

De aanpak van elke tweedaagse is gelijkaardig. Met betrekking tot elk thema wordt er gezorgd voor een 

bepaalde input (in de vorm van een of meerdere keynotes), wordt er tijd vrijgemaakt om daarover 
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individueel of in groep te reflecteren en is er ook ruimte om kennis te delen (met elkaar en met de 

sprekers). De drie aspecten (input – reflectie – delen) zijn telkens aanwezig. 

Elke tweedaagse werd begeleid door twee coaches. Daarnaast zorgden (externe) sprekers voor de 

keynotes.  

 

(2) Supervisietraject 

 

Stevens, Coenjaerts en Van Horebeek (1998) omschrijven supervisie als “een methode waarmee 

systematisch leren aan ervaring wordt beoogd, meer bepaald aan praktijkervaring, die door mensen wordt 

opgedaan in hun concreet beroepsmatig handelen. Er wordt op geregelde tijdstippen een leergesprek 

georganiseerd, waarin werkervaringen door de betrokkene (op dat moment de ‘supervisant’) worden 

nageproefd. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding van een supervisor. De ‘supervisant’ bereidt zich 

persoonlijk op dit leerzaam samenspreken voor, en verwerkt het achteraf. Dit alles moet mogelijk maken 

(handelingsgeoriënteerd leren) dat hij zich beter voelt in zijn beroepsvel en dat zijn beroepsmatig 

functioneren wordt geoptimaliseerd.” (p. 106) 

In de masterclass werd ook een supervisietraject opgenomen als leerweg. Bedoeling van dit traject binnen 

de masterclass is bewust te leren vanuit de eigen werkervaring. Aan de hand van eigen, concrete 

ervaringen tracht men als lerarenopleider meer zicht te krijgen op wat men doet, hoe men het aanpakt en 

waarom.  

 

In deze masterclass werden zes supervisiegroepen samengesteld van 5 of 6 deelnemers (supervisanten) 

en één ervaren supervisor. Elke supervisiegroep kwam vier keer samen gedurende een halve dag (4 uur, 

opgesplitst in 2 x 2 uur). 

Elke bijeenkomst werd door de supervisanten voorbereid. Per sessie maakten telkens 2 supervisanten als 

voorbereiding een ‘werkverslag’. Dat verslag werd vooraf bezorgd aan de supervisiegroep. Daarin wordt 

een casus uit de eigen werksituatie beschreven en uitgewerkt (een zogenaamde ‘werkzorg’). 

Daarnaast maakten alle deelnemers van elke supervisiebijeenkomst een verslag op: het ‘supervisie-

verslag’. Naast het werkverslag (1x per deelnemer) en het supervisieverslag (3x per deelnemer), maakt 

elke deelnemer ook een ‘eindverslag’ op dat de basis vormt voor de laatste supervisiebijeenkomst. Met 

uitzondering van de eerste bijeenkomst vormen deze supervisieverslagen de start van het 

supervisiegesprek. Elke bijeenkomst (of sessie) verloopt dan ook in twee fasen: 

 Een terugblikronde waarin de supervisieverslagen van alle deelnemers aan bod komen 

 De bespreking van een nieuw werkverslag. Twee per bijeenkomst. 

De opzet en werkwijze van het supervisietraject werd toegelicht tijdens de eerste tweedaagse. 

 

(3) Het persoonlijk project 

 

Met de bedoeling om bij lerarenopleiders de competenties van onderzoeker en ondernemer verder te 

ontwikkelen, koos men voor het inbrengen van een persoonlijk project als derde deeltraject. Dit project kan 

de vorm aannemen van een praktijkonderzoek of van een ander project (bv. docentenstage, …). De 

deelnemers kiezen zelf op basis van waar hun interesse ligt. 

 

 

 

Het supervisietraject en het persoonlijk project lopen 

als continue, verticale lijnen doorheen de masterclass. 

De thematische tweedaagses kunnen we als horizon-

tale lijnen beschouwen. Samen vormen ze als het ware 

een dubbele helix. We gebruiken daarom het beeld van 

een ‘helix’ om het programma van de masterclass weer 

te geven. In een helix vinden we ook horizontale en 

verticale lijnen (verbindingen) waarmee we vooral de 

verwevenheid van de verschillende inhouden willen 

benadrukken. Bovendien verwijst de helix (DNA) naar 

‘identiteit’, decentrale component van waaruit we de 

professionaliteit van een lerarenopleider bekijken. 
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2.2 Deelnemers 

 

De masterclass richtte zich tot alle lerarenopleiders uit instellingen van School of Education (zowel centra 

voor volwassenonderwijs, hogescholen als de KU Leuven) met een minimum aan ervaring (2 jaar) in de 

lerarenopleiding. 

De doelgroep verschilt van gelijkaardige Nederlandse initiatieven omdat ons traject niet gericht was op 

mentoren in de scholen. Deze optie werd genomen omdat het een proefproject betreft. We sluiten niet uit 

dat dit in de toekomst wel kan. 

Er werd als voorwaarde gesteld dat er minstens 2 deelnemers van eenzelfde opleiding moesten 

inschrijven. Op die manier hoopten we de transfer naar de opleiding te versterken. 

De masterclass
2013

 trok 31 deelnemers aan uit 8 partnerinstellingen van ons expertisenetwerk: 

- 11 uit de opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs 

- 10 uit de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs 

- 8 uit de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 

- 2 uit de specifieke lerarenopleiding van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) 

 

Met de tweedaagse bijeenkomsten, het supervisietraject en het persoonlijk project werd aan de 

deelnemers een inspanning gevraagd van om en bij de 100 uur. 

 

 

3. De toekomst 

 

De masterclass
2013

 werd als een pilootproject opgestart. Dit betekent dat het van bij het begin de bedoeling 

was om dit traject verder uit te bouwen in de toekomst. Dit heeft twee doelstellingen. Enerzijds zal het 

initiële traject grondig geëvalueerd, bijgestuurd en opnieuw aangeboden worden. Daarnaast is het de 

bedoeling om dit traject ook te verankeren in gans Vlaanderen (voor alle lerarenopleiders, over de 

expertisenetwerken heen) en als een formele opleiding aan te bieden. 

 

Ons expertisenetwerk schreef daarom een kernproject met een drieledige doelstelling uit: 

1. De ontwikkeling en organisatie van een tweede en verbeterde editie van de masterclass. Op basis 

van het pilootproject dat in 2013 loopt, zal een nieuw traject vorm moeten krijgen. Het kernproject zal 

instaan voor deze tweede editie. 

2. Het grondig evalueren (o.a. door het onderzoeken van de effecten) van de tweede editie van de 

masterclass.  

3. Afstemmen binnen en buiten het Expertisenetwerk School of Education waar deze opleiding voor 

lerarenopleiders verankerd kan worden. We verwachten dus niet alleen een blauwdruk voor een 

opleiding voor lerarenopleiders (op basis van twee eerste doelstellingen: de organisatie en evaluatie 

van een tweede editie), maar ook een afstemming en samenwerking met andere expertisenetwerken 

en VELOV over hoe we deze opleiding in de toekomst kunnen verankeren. 

Dit project start in september 2013. 

 

Zoals aangegeven is het uiteindelijk de bedoeling om van deze masterclass een formele opleiding te 

maken die alle lerarenopleiders in Vlaanderen kunnen volgen. Op die manier hopen we als 

expertisenetwerk ook bij te dragen tot het verbeteren van de kwaliteit van lerarenopleidingen. 
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4. Geraadpleegde bronnen 

 

Hier vindt u een overzicht van de bronnen waarnaar verwezen wordt in de tekst. Daarnaast geven wij ook 

een literatuurlijst mee. Dit is een –niet exhaustieve - lijst van bronnen die handelen over de professionele 

ontwikkeling van lerarenopleiders. 

 
European Commission. (2010). The profession of teacher educator in Europe (Report of a peer learning 

activity in Reykjavik, Iceland, 21-24 june). Available from 

http://www.kslll.net/documents/teachers%20and%20trainers_PLA_June%202010.pdf.  

Geursen, J., Korthagen, F., Koster, B., Lunenberg, M., & Dengerink, J. (2012). Eindelijk: een opleiding 

voor lerarenopleiders! Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(3), 4-9. 

Kelchtermans, G. (2011). Enkele reflecties in functie van "masterclass lerarenopleiders". Niet-gepub-

liceerde voorbereidende nota,  

Loughran, J. (2006). Developing a pedagogy of teacher education. Understanding teaching and learning 

about teaching. London: Routledge. 

Loughran, J. (2007). Researching teacher education practices: Responding to the challenges, demands, 

and expectations of self-study. Journal of Teacher Education, 58, 12-19. 

Murray, J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field. Teaching and 

Teacher Education, 21(2), 125-142. 

Snoek, M., Swennen, A., & van der Klink, M. (2011). The quality of teacher educators in the European 

policy debate: actions and measures to improve the professionalism of teacher educators. 

Professional Development in Education, 37(5), 651-661. 

Stevens, J., Coenjaerts, D., & Van Horebeek, G. (1998). Praktijkbegeleiding van docenten in het 

perspectief van onderwijskwaliteit en professionalisering. Leuven/Apeldoorn: Garant. 

Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV). (2012). Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleider. 

VELOV. 
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