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Opzet workshop

◼ inleiding

▪ de beroepsstandaard

◼ tools om je ontwikkeling als lerarenopleider te relateren aan de beroepsstandaard

◼ In groepjes aan de slag met de tools

◼ Feedback

▪ wat heeft de werkwijze jou opgeleverd?

▪ verbetersuggesties

▪ ideeën



Beroepsstandaard



https://velon.nl/beroepsregi

stratie/beroepsstandaard/

https://velon.nl/beroepsregistratie/beroepsstandaard/


Zelfevaluatie instrument beroepsstandaard



Hoe kun je jouw ontwikkeling als toekomstgerichte 

lerarenopleider verbinden aan de beroepsstandaard voor 

lerarenopleiders? 



◼ Vragenkaartjes 

bekwaamheidsgebieden

◼ Placemat bekwaamheidsgebieden

Tools



Deze tools kunnen gebruikt worden om…

◼ met collega’s in gesprek te gaan over je ontwikkeling als lerarenopleider, 

◼ om je ontwikkelingsperspectief/ontwikkelingsplan te relateren aan de 

beroepsstandaard, 

◼ om je voor te bereiden op functionerings-/ontwikkelgesprekken of 

◼ om je voor te bereiden op een registratieaanvraag of 

◼ om je voor te bereiden op het prolongeren van je registratie. 



Toelichting vragenkaartjes

◼ Pak om beurten een kaartje.

◼ Lees hardop wat er op het kaartje staat. Beantwoord de 

vraag/vragen. 





Toelichting placemat

◼ Vul je eigen placemat in (ten aanzien van één 

bekwaamheidsgebied)

◼ Lees om beurten voor wat je hebt 

opgeschreven.

◼ Vraag door naar concretiseringen en naar de 

drieslag (leren van de leerling, leerling van de 

(aanstaande) leraar, leren van de 

lerarenopleider)



Feedback

◼ Wat levert deze werkwijze jou op?

◼ Welke verbetersuggesties heb je?

◼ Welke ideeën heb je om lerarenopleiders de ondersteunen in het zichtbaar maken 

van hun ontwikkeling in relatie tot de beroepsstandaard?



Tip voor theoretische onderbouwing van je handelen als 

lerarenopleider: 

benut de online kennisbasis

◼ Ga naar www.velon.nl , 

◼ ga vervolgens naar

◼ Log in of maak een gratis account aan

◼ Ga naar   

http://www.velon.nl/


Voorbeelden van activiteiten tijdens een registratietraject

(van Hannah Wielenga, Hogeschool Utrecht) 



Activiteit 1: bekwaamheid van de lerarenopleider

Individueel (± 10 min.)

Noteer op geeltjes in kernwoorden wat jij belangrijke bekwaamheden vindt van een 

lerarenopleider. Gebruik 1 geeltje per bekwaamheid.

In groepjes (± 15 min.)

Vergelijk jullie geeltjes met de beroepsstandaard en plak ze vervolgens op de juiste 

flap.

Plenair (± 15 min.)

In hoeverre komen de door jullie genoemde bekwaamheden overeen met  de 

beroepsstandaard?
Hannah Wielenga, Hogeschool Utrecht



Activiteit: theoretische onderbouwing van je 

handelen als lerarenopleider 

Rondje

Presenteer je inspirerende bron, bedenk met wie je straks in een drietal wil

In drietallen (± 30 min.)

Vertel elkaar om de beurt:

- Hoe je je bron gebruikt in je werk als lerarenopleider

- Hoe je verband kunt leggen tussen theoretische achtergronden, de 

bekwaamheidsgebieden, de praktijk van het opleiden en de eigen professionele 

identiteit.

Plenair

- Mooie ideeën

- Welke literatuur kun je (nog meer) gebruiken?

- Hoe schrijf je dat op: parafraseren, citeren, APA-regels
Hannah Wielenga, Hogeschool Utrecht



Activiteit: feedback en ontwikkeling 

Individueel

Noteer in steekwoorden op kaartjes:

- roze: je belangrijkste kwaliteiten als lerarenopleider (max. 3)

- oranje: de voor jou belangrijkste feedback, ontvangen als lerarenopleider (max. 3)

- blauw: je belangrijkste ontwikkelpunten als lerarenopleider (max. 3)

In tweetallen (± 30 min.)

Bespreek aan de hand van je kaartjes:

- Hoe sluit de feedback aan bij de kwaliteiten die je zelf ook hebt benoemd?

- Welke feedback was waarom belangrijk voor je? Wat vond je verrassend? 

- Hoe sluiten je ontwikkelpunten aan bij je kwaliteiten en de ontvangen feedback?

- Tot slot: beschrijf een concreet voorbeeld van feedback die je eerder hebt 

ontvangen en de invloed die dat heeft gehad op je handelen als lerarenopleider

Hannah Wielenga, Hogeschool Utrecht



Bedankt voor jullie inbreng!


