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3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan 
lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo.

Mieke Groten is coördinator werkplekleren en mede verantwoordelijk voor de 

professionalisering van mentoren en schoolopleiders van de Nieuwste Pabo. 

Het curriculum van de Nieuwste Pabo stelt naast de deskundigheden op het 

gebied van de inhouden van de verschillende domeinen specifieke eisen aan de 

opleiders op het gebied van begeleiden, beoordelen, koppelen van theorie en 

praktijk en onderzoek (Handleiding curriculum dNP, 2013). Op basis daarvan zijn 

de taken voor lerarenopleiders geformuleerd. De vraag is welke kwaliteit een 

lerarenopleider zou moeten laten zien bij het verrichten van die specifieke taken 

zowel op het instituut als op de werkplek van de school, en kan registratie of 

certificering daarbij een rol spelen bij borging. Mieke heeft dit de afgelopen jaren 

samen met Paul Hennissen ontwikkeld.

3.3.1. Aanleiding 

De kwaliteit van een lerarenopleiding wordt voor een groot deel bepaald door 

de kwaliteit van de lerarenopleiders. In Nederland worden instituutsopleiders van 

lerarenopleidingen en schoolopleiders verbonden aan een school voor po, vo of 

mbo, veelal gezien als lerarenopleiders. Als we kijken naar de taak die mentoren 

verrichten namelijk het verzorgen van de directe begeleiding van aanstaande 

leerkrachten in de klas vanuit de eerste positie van begeleiden (inleiding hoofdstuk 

3), dan behoren zij ook tot de groep lerarenopleiders. De kerntaak van al deze 

groepen is het opleiden van (aanstaande) leraren.

Enkele jaren geleden heeft Karin Sillen (2011) vanuit het lectoraat onderzoek 

verricht naar het professionaliseren van 30 schoolopleiders en 45 mentoren 

gebruikmakend van een zelfbeoordelingsinstrument gebaseerd op de VELON 

standaard voor schoolopleiders uit 2008. Ieder werd gevraagd om bij elke 

indicator van de standaard een score te geven in welke mate ze deze beheersten 

en om elke score schriftelijk te beargumenteren. Om het eigenaarschap van de 

professionalisering (Timperley et al., 2007) zo maximaal mogelijk te maken werd de 

lerenden gevraagd om zelf betekenis te geven aan de kwantitatieve scores, deze te 

analyseren in kleine groepen, te benoemen wat ze wel en niet beheersten en aan 

te geven welke vervolgstap ze konden zetten. In vergelijking met de onderzoeker 

haalden de betrokkenen er veel meer leerpunten uit. Alle gegevens werden ook 
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gedeeld binnen de totale groep, hetgeen veel herkenbaarheid opleverde. 

Het zelfbeoordelingsinstrument bleek voor mentoren niet geschikt te zijn, omdat 

het werk van een mentor minder dekkend is voor de totale breedte van het werk 

van lerarenopleiders zoals de standaard dat aangeeft dan schoolopleiders. Het werk 

van een mentor speelt zich vooral op klassenniveau af en in de directe manier van 

begeleiden van de aanstaande leraar, terwijl de schoolopleider vooral werkt op 

mesoniveau en betrokken is bij vele beslissingen omtrent professionaliseren. Het 

instrument hielp deelnemers om zich daarvan bewust te worden, echter leidde niet 

direct tot verdere professionalisering. In de wetenschap dat ook lerarenopleiders 

ondersteuning nodig hebben om daadwerkelijk tot leren te komen, is een 

ommezwaai gemaakt. (Streumer & van der Klink, 2011). 

In de vervolgstap is in plaats van decentraal centraler gestuurd op kwaliteit 

door de taaknetwerkgroep onder leiding van Mieke. Op de eerste plaats, 

was het besef dat het nodig was om de professionalisering binnen de twee 

‘oude’ samenwerkingsverbanden beter op elkaar af te stemmen. Immers de 

schoolopleiders van het samenwerkingsverband Zuid-Limburg (Zuyd) en Midden-

Limburg/Sittard (Fontys) samen met de mentoren en de instituutsopleiders zijn 

verantwoordelijk voor de begeleiding en beoordeling van de studenten van dNP. 

Dit leidde in 2012 tot de keuze om de mentortraining voor alle mentoren op 

dezelfde wijze uit te voeren (volgende paragraaf 3.4) en tot de opdracht om de 

scholingstrajecten van schoolopleiders in kaart te brengen en de professionalisering 

te borgen. Op de tweede plaats is in de samenwerkingsovereenkomsten 

(Zuyd63en Fontys7)4met de schoolbesturen vastgelegd dat schoolopleiders 

gecertificeerd en geregistreerd zijn bij de VELON beroepsvereniging. Een 

gecertificeerde schoolopleider van dNP moet kunnen aantonen dat hij/zij 3 van 

de 4 bekwaamheidsgebieden heeft ontwikkeld (Handboek werkplekleren dNP, 

2013). De focus in het vervolg ligt vooral op schoolopleiders. Op de derde plaats 

is het in het kader van externe verantwoording van belang om de kwaliteit van de 

schoolopleiders en mentoren te onderbouwen met vormen van professionalisering.

6 Convenant Zuyd: “75% van de schoolopleiders zijn getraind en dNP-gecertificeerd”; “Er 

zijn minimaal 10 schoolopleiders VELON geregistreerd (minimaal 1 per bestuur)” binnen het 

samenwerkingsverband OidS

7 Convenant Fontys: “borging kwaliteit van alle medewerkers die betrokken zijn bij de 

opleidingsschool”

3
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3.3.2. Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is er gekozen voor een duidelijk referentiekader. Het gekozen 

referentiekader is de nieuwe standaard voor beroepskwaliteit van 

lerarenopleiders ontwikkeld door de Vereniging voor Lerarenopleiders uit 2012. 

In de beroepsstandaard wordt de grondslag en vier bekwaamheidsgebieden 

onderscheiden zoals in figuur 3.3 te zien is. Daarnaast zijn er perspectieven, 

die gebaseerd zijn op specifieke werkervaringen en die de bekwaamheid 

op een bepaalde manier inkleuren. De perspectieven nemen we niet mee 

in de professionalisering. De bekwaamheidsgebieden geven aan wat een 

lerarenopleider moet kunnen om zijn professie vorm te geven in de praktijk. 

Kenmerkend voor het werk van elke lerarenopleider is de mate waarin hij of 

zij agogisch bekwaam, opleidingsdidactisch bekwaam, organisatorisch en 

beleidsmatig bekwaam en ontwikkelingsbekwaam is. 

De kern van het beroep van lerarenopleider wordt gevormd door de 

grondslag. Aan de basis van het professioneel handelen ligt de drieslag van het 

lerarenopleiderschap. Het gaat om het realiseren van een verbinding tussen 

het leren van leerlingen, het leren van (aanstaande) leraren en het leren van de 

lerarenopleider zelf. De grondslag spreekt over de voorbeeldfunctie, de ethische 

aspecten en de verantwoordelijkheid van de lerarenopleider, immers opleiden is 

meer dan alleen maar handelen.

Bij elk bekwaamheidsgebied worden een drietal aspecten genoemd: attitude (in 

de beschrijving van de bekwaamheid zelf), vaardigheden (in de beschrijving van 

de gedragsindicatoren) en kennis (in de verwijzing naar de relevante kennisbasis). 

Het handelen van een opleidingsdidactische bekwame lerarenopleider kenmerkt 

zich door het vormgeven van leerprocessen voor (aanstaande) leraren, het 

voorbeeldmatig opleiden, het bevorderen van de wisselwerking tussen theorie en 

praktijk en het beoordelen van de ontwikkeling van de (aanstaande) leraren.

Het handelen van een agogisch bekwame lerarenopleider kenmerkt zich door 

het interpersoonlijke handelen, door de omgang met diversiteit en door de 

begeleiding van de ontwikkeling van de beroepsidentiteit.

Het handelen van een organisatorisch en beleidsmatig bekwame lerarenopleider 

kenmerkt zich door het vormgeven aan samen opleiden, werken in een 

multidisciplinair team, bijdragen aan de organisatie van de lerarenopleiding en 

bijdragen aan het beleid van het opleiden van leraren.

Het handelen van een ontwikkelingsbekwame lerarenopleider kenmerkt zich 

door onderzoekend handelen, door reflectie en door het onderhouden van de 

eigen professionaliteit.
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Scholingstrajecten koppelen

Vervolgens zijn in het verleden verzorgde en nog bestaande scholingstrajecten 

gekoppeld aan de bekwaamheidsgebieden: bijvoorbeeld een training in 

begeleidingsvaardigheden wordt gekoppeld aan de agogische bekwaamheid. 

De Nieuwste Pabo (en diens voorgangers) verzorgt trainingen gericht op het 

versterken van specifieke bekwaamheden van schoolopleiders (SO) en mentoren 

(MT). Deze trainingen zijn gericht op de specifieke bekwaamheden uit de 

standaard. In Tabel 3.3 is de koppeling gemaakt tussen de inhoud van de training 

en het bekwaamheidsgebied. 

Figuur 3.3: Beroepsstandaard lerarenopleiders (VELON, 2012)
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Tabel 3.3: Koppeling trainingen dNP aan bekwaamheidsgebieden VELON-standaard:

Cursus / Training  

de Nieuwste Pabo 

Bekwaamheidsgebied 

VELON 
M SO-F SO-Z

Mentoren Zuyd: Basiscursus Grondslag x

Mentoren Zuyd: Verdiepingscursus (blok 1) Agogisch bekwaam x

Schoolopleiders Zuyd: Basiscursus Agogisch bekwaam x

Schoolopleiders Zuyd: Verdiepingscursus 

“Professionele Leergemeenschappen”

Organisatorisch / 

beleidsmatig bekwaam
x

Mentoren Fontys: 

Begeleidingsvaardigheden (blok 1)
Agogisch bekwaam x

Schoolopleiders Fontys: 

Begeleidingsvaardigheden (blok 1)
Agogisch bekwaam

x

Schoolopleiders Fontys: De schoolopleider 

centraal (blok 2)

Organisatorisch / 

beleidsmatig bekwaam
x

Schoolopleiders Fontys: VESIt: koppelen 

P&T in groepsbijeenkomsten (blok 3)

Opleidingsdidactisch 

bekwaam
x

Schoolopleiders Fontys: Beoordelings-

vaardigheden werkplek (blok 4)

Opleidingsdidactisch 

bekwaam
x

Toelichting: M = mentoren, SO-F = schoolopleiders Fontys, SO-Z = schoolopleiders Zuyd
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Inventarisatieformulier 

Tenslotte is per schoolopleider een overzicht gemaakt. Leden van de 

taaknetwerkgroep ondersteunden Mieke in de uitvoering van het maken 

van het overzicht. Elke schoolopleider is door de opleidingscoördinator/

bovenschools schoolopleider gevraagd om hun gegevens in te vullen op een 

inventarisatieformulier. De concrete vraag was:  

 

“Geef in onderstaand format weer welke scholing je hebt gevolgd in het 

kader van jouw rol als schoolopleider: titel, naam instituut, aantal uren, 

bekwaamheidsgebied, afgrond met certificaat, jaar van afronding. Indien het 

cursussen / trainingen  betreft uit bovenstaande tabel, kunnen de gegevens 

worden overgenomen. Voor overige cursussen / trainingen graag alle gegevens 

zo volledig mogelijk invullen, inclusief het betreffende bekwaamheidsgebied. 

Indien de cursus / training niet is afgerond met een certificaat is een koppeling 

met de huidige taakuitvoering van belang als bewijsvoering. Dit kan in een 

aparte bijlage worden beschreven.”

3.3.3. Wat zijn de resultaten?

Het resultaat is een overzicht van alle bekwaamheden als lerarenopleider, 

die schoolopleiders begin 2015 bezitten. Het overzicht draagt zowel bij aan 

datgene wat al beheerst wordt als waar mogelijkheden tot ontwikkeling liggen. 

Afgesproken is dat als schoolopleiders minimaal 3 van de 4 bekwaamheden 

kunnen aantonen aan de hand van gevolgde en gecertificeerde trainingen, 

zij dan in aanmerking komen voor een certificaat als dNP-schoolopleider. Van 

de 49 schoolopleiders in totaal zijn er 30 die op basis van deze procedure 

voldoen per 1april 2015. De agogische bekwaamheid kon door nagenoeg 

iedereen aangetoond worden, terwijl bij de schoolopleiders van het 

samenwerkingsverband Midden-Limburg het ontwikkelingsbekwame het minst 

vertegenwoordigd was en binnen Zuid-Limburg het opleidingsdidactische.
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3.3.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Afstemming tussen twee ‘oude’ samenwerkingsverbanden binnen een ‘nieuw’ 

dNP-verband gaat niet vanzelf. Op de eerste plaats is er wederzijds begrip nodig, 

waardoor het ontwikkelen van iets nieuws niet het idee geeft van ‘zij wel en wij niet’. 

Op de tweede plaats zijn afspraken en instrumenten nodig. De beroepsstandaard 

helpt als duidelijk referentiekader om gevolgde trainingen en cursussen tegen af te 

zetten. De beroepsstandaard wordt daarmee een belangrijk instrument in het kader 

van personeelsbeleid en sluit daarbij goed aan bij landelijke ontwikkelingen richting 

doorontwikkeling van de beroepsstandaard.8 Op de derde plaats is een goed aanbod 

van professionaliseringstrainingen voor schoolopleiders van belang. DNP biedt vier 

blokken aan voor de schoolopleiders. Nieuwe schoolopleiders volgen elk jaar een blok 

van vijf bijeenkomsten rondom een belangrijke vaardigheid en ontwikkelen op die 

manier hun expertise als lerarenopleider.

3.3.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten van het onderzoek van Karin Sillen, zijn door haar en collega opleiders 

gepresenteerd op de internationale EAPRIL conferentie in Nijmegen november 2011 

en tijdens het congres voor lerarenopleiders in Noordwijkerhout in maart 2012.

De resultaten van het in kaart brengen van de bekwaamheden van schoolopleiders 

is tot nu toe vooral gedeeld binnen de taaknetwerkgroep, aangezien daar de 

verantwoordelijkheid ligt. Elk taak/ netwerkgroeplid deelt de resultaten met de 

achterban van eigen schoolopleiders. Zie 3.4.5, het volgende weergeven:

Sillen, K, Hennissen, P., & Graus, M. (2011). Can we manage professional development 

of school-based teacher educators? Proposal EAPRIL november 2011 te Nijmegen.

Sillen, K., Hennissen, P., Graus, M., Meijers-van Kan, A., Bodelier, H., Graus, A., 

Rinkens, L. (2011). Helder zicht op scholingswensen van schoolopleiders en mentoren. 

Presentatie VELON congres maart 2011 Noordwijkerhout.
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8 De Nieuwste Pabo heeft in haar professionaliseringsplan (2013) opgenomen dat alle 

instituutsopleiders VELON geregistreerd worden. Daardoor wordt er jaarlijks een in-company 

traject georganiseerd en begeleid vanuit het lectoraat.




