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Martine Gijsel, kennismakelaar Kennisrotonde
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Quizvraag 1 

Is het waar dat intervisie bijdraagt aan het succes 
van een inductietraject voor startende leraren?

a. Nee, een inductietraject is vooral succesvol bij 1-
op-1 begeleiding door een mentor aan een starter.

b. Ja, vormen van professionalisering waar leraren 
als groep aan meedoen en met elkaar 
samenwerken, blijken effectief te zijn.

c. De vraag is niet te beantwoorden, omdat dit nog 
niet wetenschappelijk is onderzocht.
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Quizvraag 2

Hoe kunnen lerarenopleidingen primair onderwijs 
flexibiliseren om zo startende studenten meer 
maatwerk te bieden?
a. Door middel van logistieke flexibiliteit, bijv. 

deeltijdonderwijs, halfjaarlijkse instroom. 
b. Door middel van pedagogische flexibiliteit, bijv. 

meer keuzeopties, flexibele leerwegen.
c. Door middel van ICT.
d. Alle drie de hierboven genoemde antwoorden zijn 

juist.
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Doelstellingen voor lerarenopleidingen

Lange termijn:
o Toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk 
o Professionalisering van leraren 

Korte termijn:
o Bekendheid onder lerarenopleiders vergroten
o Lerarenopleiders aansporen/motiveren om een vraag 

in te dienen bij de Kennisrotonde
o Het gebruik van antwoorden in de lerarenopleiding 

bevorderen
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In gesprek

o Welke thema’s leven bij jou, jouw team 
en/of jouw organisatie?

o Voor welk doel en op welke wijze(n) zou jij 
de Kennisronde willen ‘inschakelen’ ?

o Noteer enkele tips en tops voor de 
Kennisrotonde.

Tot slot

Bedankt voor je aandacht! 

Wil jij meedenken hoe we onze doelen kunnen 
realiseren? Heb jij een gouden idee? Of 
kunnen we jouw netwerk gebruiken om de 
Kennisrotonde meer bekendheid te geven bij 
lerarenopleidingen? 

Schrijf dan je naam en contactgegevens op het 
formulier.


