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SETTING THE SCENE



Samen Opleiden 
& 
Professionaliseren



(o.a. Lorist & Timmermans, 2021; Meulenbrug et al., 2014; Timmermans, 2012; Timmermans et al., 2021; Van Velzen & Timmermans, 2017)





Opleiden: al het handelen op school en op het instituut, gericht op het creëren van mogelijkheden voor 

aankomende leraren om (begeleid) te leren handelen, denken, redeneren en oordelen als leraar.

Opleidingsdidactiek: alle middelen die daar doelgericht en doelbewust bij worden ingezet en die passen bij 

context van hetzij de school of hetzij het instituut van de lerarenopleiding.

Leren: het steeds beter handelen, denken en redeneren als leraar

‘Schools’ leren: het leren van de aankomende leraar in de formele onderwijssetting van het instituut.

Leren op de werkplek: het leren van de aankomende leraar in, van en nabij de hectiek van het dagelijkse 

werk als leraar.

Opleidingscurriculum: de verzameling leer- en werkactiviteiten op school en op het instituut van de 

lerarenopleiding waarmee aankomende leraren zich kunnen bekwamen tot leraar. Het opleidingscurriculum 

kent een (samenhangend) werkplek- en een instituutsdeel.

CENTRALE CONCEPTEN

(o.a. Van Velzen & Timmermans, 2017)



Praktijk veelbelovend voor opleiding,

maar…

Participeren in de beroepspraktijk leidt niet vanzelfsprekend tot de 
beoogde opbrengst

Werkplekleren



Werkplekleren is een complex proces; werken 
en leren vervlochten

De werkplek is een complexe leeromgeving; 
routines en tacit knowledge

(Werkplek)leren is een persoonsgebonden 
proces

(Werkplek)leren is een situatie gebonden 
proces



Leren (in de praktijk)

De praktijk is een specifieke verzameling 
mogelijkheden: 

→  affordance

Een lerende ‘kan’ daar wat mee doen: 

→ agency



KENNIS

VOOR DE PRAKTIJK

De kennis over (het geven van) onderwijs die studenten 
kunnen verwerven op het instituut van de lerarenopleiding.

Wij noemen dit vaak theorie.

IN DE PRAKTIJK

De kennis die lerenden opdoen tijdens het leraar zijn, omvat 
de ervaring met (het geven van) onderwijs, op de werkplek.

Wij noemen dit vaak ervaringskennis. Veelal impliciet, nodig 
om snel te kunnen handelen

VAN DE PRAKTIJK

De kennis waarin VOOR met IN voorbonden is/wordt, door 
middel van reflectie, start vanuit de beroepspraktijk. Ervaring 
wordt verbonden met algemenere kennisbasis om de praktijk 
beter te begrijpen.



ORIENTATIE ACQUISITIE PARTICIPATIE

Voorbereiding

Uitvoering

Evaluatie

Werkplekleren in een opleiding

(Nieuwenhuis et al., 2017)



Aankomende leraar als 
evenwichtskunstenaar



één leerruimte



Curriculum in 
Samenhang





AFSTEMMING





GEDEELDE 
BEELDEN





Leerrijke
Verbindingen

(o.a Akkerman & Bruining, 2016; Bruining & Akkerman, 2017; Crasborn, 2018; Peltenburg, 2022)



Boundary 
Crossing

• Het proces van heen en weer bewegen 
over de grenzen van twee of meer organisaties 
of praktijken heen

• Borgen of repareren van continuïteit

• Verschillen tussen praktijken kunnen leiden
tot zogeheten discontinuïten in actie en inter-

actie

• Verschillen tussen praktijken bieden ook
kansen om te leren: leerpotentieel



Leren-in-verbinding tussen opleiding en praktijk

1. Ontmoetingsplaatsen en dialoog

Faciliteren in tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten: VONC

2. Uitdagende doelen

In dialoog over Samen Opleiden, vrij en creatief denken over mogelijke leerrijke 
verbindingen tussen opleiding en praktijk 

3. Dialogische gespreksvaardigheden

Voortdurend trachten elkaar te verstaan

4. Grensobjecten

Lesson Study ingebracht als grensobject 

5. Ondersteun vraaggericht

Waar gewenst gerichte ondersteuning in het organiseren van Lesson Study in 
de praktijkschool

(Bruining en Akkerman, 2017, Duijzer en Peltenburg, diverse presentaties)



Lesson study

Lesson study beschouwen we als (een in potentie) hybride 
grensoverbruggende praktijk vanuit drie invalshoeken, namelijk…: 

1. … als methodiek voor studenten en docenten om samen te werken aan 
goed onderwijs 

2. … als grensobject in de transitie tussen opleidingsinstelling en 
onderwijspraktijk 

3. … als aanleiding om na te denken over het samen opleiden van studenten 

(Lewis, Perry, & Murata, 2006; Logtenberg & Odenthal, 2016; Verhoef, Tall, Coenders & Smaalen, 2013) 



• Identificatie
• Het bewust worden van verschillende praktijken en van een gedeelde identiteit.

• Coördinatie
• Betreft alle activiteiten die het gezamenlijk werken op en over grenzen helpen 

faciliteren.

• Reflectie
• Het expliciteren van het eigen perspectief op een bepaald onderwerp enerzijds, en 

het expliciteren van het perspectief van de ander om zo de eigen context beter te 
begrijpen anderzijds.

• Transformatie
• Het ontstaan van nieuwe praktijken of rollen, waarbij elementen uit beide 

contexten met elkaar gecombineerd worden.





“Ik ben in mijn eigen praktijk bezig, de opleiding is bezig met de taken die 

de opleiding heeft en dan moet er een soort bewustzijn ontstaan als 

schoolopleider, dat er ook nog een andere bedoeling is. Die bedoeling is 

dat je met elkaar een curriculum maakt en dat het curriculum van de 

Marnix uiteindelijk in de praktijk uitgewerkt gaat worden.”

schoolopleider



“Ja, het [VONC] helpt me wel om te bepalen wat je van studenten verwacht en 
hoe hun praktijk eruitziet, en dat helpt weer om me op de opleiding goed te 
kunnen inleven in studenten, en mijn verwachtingen een beetje goed te 
hebben. Dus in die zin zet het me wel aan het denken over mijn eigen rol als 
lerarenopleider. Het zit hem misschien in kleine dingen. Je wordt wel heel erg 
aan het denken gezet over hoe we op de opleiding kunnen afstemmen op de 
praktijk en ook wat van studenten gevraagd wordt in de praktijk. Dus, ja ik 
denk dat dit wel iets veranderd heeft in mijn rol.”

instituutsopleider



“Wat in mij opkwam is dat er wellicht nog kansen liggen om lesson study te 

koppelen aan onderwerpen waar je als school mee bezig bent. Neem 

bijvoorbeeld close reading, begrijpend lezen: Dat je een les gaat maken 

waar je mentoren bij betrekt, over dat onderwerp […] waar je allemaal nog 

lerend in bent. Zodat je een soort win-win situatie creëert vanuit 

gelijkwaardigheid.”

schoolopleider



“Ik denk dat de kracht is…. dat je bij alle betrokkenen 
een soort professionele leercultuur stimuleert. Ik denk 
dat we daar met elkaar over moeten denken. Waar 
liggen mogelijkheden?”

instituutsopleider



VOORLOPIGE 
CONCLUSIES

•De VONC-bijeenkomsten lijken qua opzet en inhoud 
leren-in-verbinding te faciliteren

•Tijdens de VONC-bijeenkomsten komt leren tot 
stand. Er lijkt met name sprake te zijn van 
processen van coördinatie en reflectie in mindere 
mate van transformatie

•Lesson study als concretisering lijkt dit leren-in-
verbinding mogelijk te maken

(Duijzer en Peltenburg, diverse presentaties; Peltenburg, 2022)



Lerende 
leraar als 
partner





“Als ik meer als partner gezien zou worden, is de 
opbrengst een unieke leraar in plaats van een leraar 
die een traject heeft gevolgd.”

student





Ervaringen studenten



Ervaringen over de procesbegeleider (student)







https://www.marnixacademie.nl/lectorale-rede




