Velon beroepsregistratie
lerarenopleiders

ASSESSMENTCENTRUM IVL

Wat is een beroepsregistratielerarenopleiders?
Je bent lerarenopleider in het beroepenveld. Een bijzonder beroep!
Want leraar van de leraar word je niet zomaar.
Je bekwaamt je eerst in het leraarsvak. Vervolgens verwerf je kennis en
vaardigheden waarmee je (aanstaande) leraren kunt opleiden, begeleiden en
inspireren. Deze specifieke beroepsbekwaamheid mag en moet gezien
worden. Daar kun jij voor zorgen door je te registreren in het Beroepsregister
Lerarenopleiders (BRLO). Hiermee positioneer je jezelf als een lerarenopleider
die de eigen professionaliteit zelfkritisch onderhoudt en verhoogt. Het is
belangrijk om dit te doen. Voor jezelf én voor al je collega’s. In dialoog met
instituten en opleidingsscholen leveren we als beroepsgroep immers een
onmisbare bijdrage aan goed, toekomstgericht onderwijs.
Het BRLO laat zien waar we voor staan: gewaarborgde professionele
ontwikkeling en kwaliteit. Niet voor niets laten steeds meer collega’s zich
registreren.
Geregistreerde lerarenopleiders zijn actief in uiteenlopende werkomgevingen.
De beroepsstandaard geldt voor zowel instituutsopleiders als schoolopleiders.
Zij kunnen naast de kerntaken van een lerarenopleider andere taken en rollen
in diverse werkcontexten vervullen.

Wat betekent registratie voor jou?
Registratie in het BRLO geeft je inzicht in je functioneren en draagt bij aan je
persoonlijke professionele ontwikkeling. Het betekent dat je jouw
deskundigheid als lerarenopleider kan relateren aan de beroepsstandaard.
Hierin is de grondslag van het beroep geformuleerd. De beroepsstandaard
bevat vier bekwaamheidsgebieden die aangeven over welke bekwaamheden
een lerarenopleider dient te beschikken om het beroep vorm te geven in de
praktijk. Elk bekwaamheidsgebied omvat een korte beschrijving en een
specificering in drie of vier subgebieden met gedragsindicatoren. De
indicatoren zijn geordend in samenhang met de beschrijving van het
bekwaamheidsgebied. Samen geven deze een beeld van het
handelingsrepertoire van een lerarenopleider.
De beroepsstandaard omvat de volgende vier bekwaamheidsgebieden:
opleiding didactisch bekwaam, agogisch bekwaam, organisatorisch-en
beleidsmatig bekwaam en ontwikkeling bekwaam.
Benieuwd of je jezelf herkent in dit profiel?

Wat is de procedure van het registratietraject.
Het assessmentcentrum van het IvL van Hogeschool Rotterdam verzorgt het
registratietraject. Scholen, besturen of samenwerkingsverbanden kunnen
kandidaten voor het registratietraject opgeven via het assessment-centrum
van het IvL. Bij meer dan vijf kandidaten vindt het traject op locatie plaats. Bij
vijf of minder kandidaten vindt het traject op Hogeschool Rotterdam plaats.
Na de plenaire voorlichting krijgen deelnemende kandidaten alle benodigde
informatie toegestuurd.
Aan het einde van het traject vindt een criterium gericht interview (CGI) plaats.
Na een voldoende beoordeling vindt registratie in het beroepsregister plaats.

Duur van het traject.
Na aanvang van het traject, na de informatiebijeenkomst, heeft de kandidaat
ongeveer 8 weken om het traject te voltooien. Belangrijke data worden tijdens
de informatiebijeenkomst verstrekt.

Kosten voor externe partijen.
Het traject kost € 610,00- per persoon. Dit bedrag is inclusief de € 150,- kosten
voor registratie en opname in het beroepsregister van het Velon. *)

Kosten voor docenten IvL
Aan het traject voor docenten werkzaam bij IvL worden geen kosten
doorbelast. *)
*) Onder voorbehoud van tussentijdse/jaarlijkse prijsverandering

Praktische informatie
Aanmelding:
Via: Ivl-assessmentcentrum@hr.nl
Meer informatie opvragen kan via:
T 010 - 794 4479
E

•

IvL-Assessmentcentrum@hr.nl

Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud van (tussentijdse)
wijzigingen.

