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3de positie Instituutsopleider

2de positie Schoolopleider

1de positie Mentor

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de ontwikkeling van de bekwaamheden van 

alle lerarenopleiders. Alle instituutsopleiders, schoolopleiders en mentoren, 

worden in toenemende mate gezien als lerarenopleiders (Hennissen, 2011), 

ook al functioneren ze elk vanuit een andere positie op de werkplek (Figuur 

1.3). Het zijn allen lerarenopleiders die onderwijs of begeleiding verzorgen 

voor aankomende en/of zittende leerkrachten ter ondersteuning van hun 

(toekomstige) beroep. 

Lunenberg, Dengerink en Korthagen (2013) onderscheiden zes rollen die 

lerarenopleiders kunnen vervullen en die elk verschillende eisen stellen aan 

opleiders. De rol van ‘leraar van leraren’ vereist o.a. het vaardiger worden in 

het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan theoretische kaders. De rol 

van ‘coach’ vraagt meer inzicht in begeleidingsvaardigheden en theoretische 

achtergronden van reflectie. De rol van ‘onderzoeker’ vereist het systematisch 

voortouw kunnen nemen bij onderwijsinnovaties binnen het instituut of de 

school. De rol van ‘bruggenbouwer’ (tussen instituut en school) vraagt inzicht 

in het functioneren in scholen als professionele leergemeenschappen. De rol 

van ‘curriculumontwikkelaar’ vereist vaardigheden en kennis op het gebied van 

programma’s die zowel op de werkplek als binnen het instituut functioneren. De 

rol van ‘poortwachter’ (bepalen toegang beroep) in kennis en vaardigheden op 

het gebied van toetsing en assessments. 

Een goede leerkracht blijkt niet automatisch een goede lerarenopleider te zijn. 

Het leren vervullen van andere rollen dan die van leraar vereist het ontwikkelen 

van een nieuwe identiteit als lerarenopleider, hetgeen een traject is dat meerdere 

jaren duurt. Naast de competenties en vakkennis van een goede leraar dient de 

lerarenopleider te beschikken over een set van competenties en onderliggende 

kennis, vaardigheden en houdingen (Crasborn & Hennissen, 2011). 

In Nederland zijn de competenties van lerarenopleiders beschreven in herziene 

‘Beroepsstandaard voor lerarenopleiders’ (Melief, Van Rijswijk, & Tigchelaar, 

VELON, 2012). Vele lerarenopleidingen in Nederland, waaronderde Nieuwste 

Pabo, gebruiken inmiddels deze beroepsstandaard als referentiekader binnen het 

personeelsbeleid en professionalisering. De afgelopen twee jaar heeft 1/3 van 

de instituuts- en schoolopleiders deelgenomen aan het VELON-registratie in-

company traject. 

Figuur 1.3: Begeleidingsposities rondom 

aanstaande leraren op de werkplek
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Tabel 3.1: Posities en rollen van lerarenopleiders – onderzoek en training

Posities

Leraar van 

leraren

Begeleider Bruggen- 

bouwer

Poort-

wachter

Curriculum- 

ontwikkelaar

Onder- 

zoeker

1ste positie 

Mentor (M)

Basiscursus

Par. 3.5

M-Blok 1

Par. 3.4/3.5

CoP-deel-

name

Par. 2.1/2.2

Par. 1.4

2de positie

Schoolopleider 

(SO) / directeur

SO-Blok 2

Par. 3.3

SO-Blok 1

Par. 3.3

SO-Blok PLG

Par. 2.3

SO-Blok 4

LIO-beoor-

deling

SO-Blok 3
OU-onder-

zoek

3de positie

Instituuts-

opleider

Par. 3.4 Par. 3.1/1.5

LIO-beoor-

deling

Par. 3.2

Par. 1.3
dNP-onder-

zoek

Toelichting: de paragraafnummers in de cellen verwijzen naar onderzoeken en 

de beschrijven (bv. SO-blok 1) naar trainingen in de publicatie..

In Tabel 3.1 zijn de drie posities (Hennissen, 2011) van lerarenopleiders afgezet 

tegen de zes rollen (Lunenberg et al., 2013). De Nieuwste Pabo zet met het 

aanbieden van trainingen expliciet in op versterking van de kwaliteit van de 

opleiders, bestaande uit een aanbod voor begeleiders (zie ook Tabel 3.3) in 

de eerste positie (basiscursus, blok 1), in de tweede positie (blok 1 t/m 4; 

LIO-beoordeling; OU-onderzoek) en in de derde positie (dNP-onderzoek & 

LIO-beoordeling). In paragraaf 3.3 zijn deze nader gekoppeld aan de VELON-

standaard.

In de overige paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingegaan op specifiek 

onderzoek. De paragraafnummers in de cellen verwijzen naar onderzoek in deze 

publicatie. Van studieloopbaanbegeleiders wordt in hun rol als bruggenbouwer 

(paragraaf 3.1) verwacht dat ze meer op de werkplek met studenten aan de slag 

gaan. De rol als poortwachter van het beroep vereist toetscompetenties om 

bekwaamheden vast te kunnen stellen (par. 3.2). Aandacht voor de ontwikkeling 

van begeleidingsvaardigheden van mentoren komt aan bod in paragraaf 3.4. 

Daarbij speelt het bevorderen van interpersoonlijke relaties (par. 3.5) een grote rol.

Rollen
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