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Even vooraf

Ik vind opleidingsscholen een gouden greep
Laat daar geen misverstand over bestaan. De praktijk laat inductief leren 
toe en zo leren studenten graag. Eerst de praktijk, dan het model. 
Opleidingsscholen laten studenten leren in de praktijk en zorgen voor 
handelingskennis, generalisatie van competenties, skills die direct te 
oefenen zijn. Zaak is dat het geen exemplarische, maar brede 
bekwaamheden worden. Die op meerdere scholen is in te zetten….

Opleidingsscholen vormen in zekere zin een stukje hogeschool. Het 
onderwijs is vast geaccrediteerd. Ik blijf kritisch. Want wordt er op jullie 
opleidingsschool op ‘goed gevoel’ opgeleid? Vormen het curriculum, de 
leeruitkomsten, de competenties alleen jullie opleiding? Of is er ook 
nagedacht over de rol van de lerende student? Hoe zijn oefeningen, 
lessen, workshops, opdrachten ingericht? Wordt er gericht, 
beargumenteerd en doordacht opgeleid door jullie? Is er nagedacht 
over de wijze waarop studenten participeren?

Mijn motto is “je volgt geen studie op een opleidingsschool, je maakt er 
onderdeel van uit…….”



De opdracht 
voor deze 

studiemiddag….

• Welke opdracht geef jij jezelf als 
schoolopleider, na deze korte toelichting 
over het gezamenlijk vormgeven van 
onderwijs?

• Beschrijf op concreet niveau waar jij als 
schoolopleider op inzet, om studenten 
geen ‘les’ te laten volgen, maar samen tot 
de invulling van ‘leeractiviteiten’ in het 
opleidingsprogramma te komen.  



Naar een 
professionele 

cultuur op scholen
In herinnering aan Alex van Emst 









In welke schoolorganisatie werk jij?

een school met 
een ambtelijke 

cultuur?

een school met 
een politieke 

cultuur?

een school met 
een professionele 

cultuur?

Uit ‘Professionele cultuur in 
onderwijsorganisaties’, Alex van 

Emst (2016)



Wat voor soort opleiders lopen er rond?

Eigenzinnige 
opleiders?

Afschuivende 
opleiders?

Té betrokken 
opleiders?

Innemende 
opleiders?

Uit ‘Communiceren is 
docentenwerk’, Geerts en Van 

Kralingen (2021)



“Dit behoort niet tot 
mijn 

takenpakket…..sorry”



“Er zijn mensen die 
onuitgesproken 

bepaalde dingen niet 
doen op onze school”



“Van alle vergaderingen
op onze

opleidingsschool worden
notulen gemaakt”



“Een docent die hier al 
jaren werkt, heeft iéts 
meer te zeggen dan 
een docent die hier 

twee jaar rondspringt”



“Wij zetten alles 
minutieus op papier om 

klachten te 
voorkomen….in het 

verleden is…”   



“Bepaalde collega’s zijn 
aangesteld op basis van 

hun kwaliteiten…. 
…verdere 

professionalisering 
staat in dat teken”



“Niemand voelt zich 
voor hiervoor 

verantwoordelijk,…..het 
stond ook niet duidelijk 

op papier”



“Niet iedereen praat 
mee….zeker niet. Alleen 

collega’s die verstand 
van zaken hebben, 

voeren het gesprek en 
nemen beslissingen” 





En, hoe is jullie 
onderwijscultuur te 

typeren?





Wat merken 
studenten van jullie 

schoolcultuur? 





En, welke opdrachten 
geef jij jezelf als 

schoolopleider na deze 
‘uitzending’….? 





1. 
Kijk naar studiehandleidingen, 
opdrachten, oefeningen..…..en 
denk na over de A van het CAR 

model



2. 
Denk na over toetsen en 

beoordelingen……stem af, 
oefen, verhelder criteria, 
maak ze uitvoerbaar…..



3.
Pas op voor anoniem 

rondlopende beginnelingen 
….geef een cursus ‘hoe stel je 

jezelf voor’



4. 
Laat je aanbod evalueren, laat 

studenten ook zichzelf evalueren….



5. 
Bied opdrachten en casuïstiek aan, laat 

deze echter door studenten naar de hand 
zetten…..



Lewin wijst ons op de context…..

G = f (O x P)

Lewin, in “Pedagogiek en didactiek in het beroepsonderwijs”



6. 
Je weet, niet elke student komt daar en 

daar uit de verf….maar daar wel….. 



Schoolopleiders,

welke  persoonlijke 
opdrachten staan er nu 

op papier…….?


