
Samen ontdekken 
hoe leerlingen leren:
stap in het leeratelier!
Met jouw leervragen als vertrekpunt maakt jouw opleiding een eigen 

praktijkgerichte route naar het leraarschap mogelijk. 

Onderweg ga je met studenten en ervaren docenten onderzoeken, 

refl ecteren en experimenteren. 

Zo kom je erachter wat voor jou én voor je leerlingen werkt. 

Klinkt dat goed? Dan is het leeratelier dé route voor jou!

“Als je de ambitie hebt om tijdens de opleiding meer te leren dan hoe je een 
les geeft, en je je wilt verdiepen in het onderwijs in bredere zin, dan past het 
leeratelier zeker bij je.” 
Annebel Spanjersberg, RDA

“Je wordt opgeleid tot kritische docent.”
Tamara Derksen, ESoE

“Dankzij het leeratelier heb ik m’n onderzoek verbreed en een groot netwerk 
opgebouwd.”
Tessa van Kemenade, FLOT

“Het belangrijkste dat het leeratelier me heeft meegegeven? Dat het opgroeien 
van kinderen een ingewikkeld en veelzijdig proces is en dat het mega-interessant 
is om je daarin te verdiepen.”
Lynn de Bruin, ULT



Een leraar heeft wel wat weg van een jongleur. Ook een leraar houdt 
verschillende ballen in de lucht. Want leraar is een veelzijdig beroep. 
Die veelzijdigheid ontdekken en aan de slag gaan met je vragen daarbij: 
daar draait het om in het leeratelier. Door te jongleren met ideeën, 
onderwijsconcepten en werkvormen groei je het beroep in. Dat bevestigen de 
studenten die in deze folder in beeld en aan het woord komen. Ze zijn afkomstig 
van de verschillende deelnemende opleidingen: Radboud Docenten Academie 
(RDA), Eindhoven School of Education (ESoE), Universitaire Lerarenopleiding 
Tilburg (ULT) en Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en de Lerarenopleiding 
Academie Educatie van Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 

Samen leren met collega’s 
van verschillende scholen
Naast de bijeenkomsten op je lerarenopleiding en de activiteiten op 
je stageschool ga je iedere dinsdagochtend naar het leeratelier. 
Hier komen jonge professionals – studenten van diverse vakken en 
verschillende lerarenopleidingen – en ervaren professionals – van 
iedere school van het atelier één leraar – bij elkaar.  
Samen werken jullie aan vraagstukken rond leerlinggericht onderwijs. 
Jullie kiezen bijvoorbeeld een overkoepelend thema en spreken af hoe jullie 
daarmee aan de slag gaan.

Iedere deelnemer komt om te leren. Zowel voor de studenten 
als de ervaren leraren geldt: je doet mee omdat je (nog) 

beter wilt worden in het leraarsvak. Op voet van 
gelijkheid werken jullie samen om leervragen te 
stellen en leeractiviteiten te ondernemen. Ervaren 
leraren dragen bij aan je ontwikkeling, maar zij 

leren ook van jou en de andere studenten. Dit 
proces van samenwerkend leren wordt begeleid 
door een expert van de lerarenopleiding: de 

atelierbegeleider.

Ruimte voor reflectie 
Als deelnemer breng je jouw persoonlijke leervragen in. De leervragen van 
deelnemers kunnen heel divers zijn, maar hebben één ding gemeen: ze hebben 
altijd te maken met het leren van de leerling. Net als de andere deelnemers in 
het leeratelier geef je feedback en ontvang je feedback. Deze feedback heeft 
een ander karakter dan de feedback die je van je werkplekbegeleider krijgt. De 
werkplekbegeleider geeft vooral praktische aanwijzingen die je meestal al in de 
volgende les of stage-activiteit kunt toepassen. De feedback in het leeratelier 
is vooral bedoeld om je tot nadenken aan te zetten. Dat helpt je om je leervraag 
scherper te krijgen en te bepalen hoe je daar vervolgens mee aan de slag gaat. 
Misschien ontwikkel je een nieuwe lessenreeks, duik je dieper de theorie in of neem 
je een andere houding in de klas aan. De ervaring die dat oplevert, leg je vervolgens 
weer aan de anderen voor. Een continu leerproces … 

“Ik heb de bijeenkomsten met ons leeratelier als het hoogtepunt van mijn week 
qua onderwijs gezien. We komen elke week bij elkaar en ontwikkelen samen iets 
waarbij we scholen, docenten en vooral leerlingen proberen te helpen.
Elk individu met zijn eigen ervaring en mening brengt veel in, waardoor we 
veel leren van elkaar. Zo zijn er studenten met een frisse blik, professionals in 
vooruitstrevende onderwijsconcepten en ervaren docenten die zelf in een transitie 
zitten. Eenieder heeft een eigen visie, maar wat ons samenbrengt is groei. Groei in 
onszelf en groei van het onderwijs.” 
Dion Fleischmann, FLOT

“Er gebeurden dingen waarbij ik dacht: dat komt vast doordat ik starter ben. 
Door de feedback van de docenten kwam ik erachter dat je dit met 25 jaar 
ervaring ook kan overkomen. Mijn doel werd dus niet om zulke situaties te 
voorkomen, maar wel om er flexibel mee om te gaan en daarvoor vaardigheden 
en instrumenten te ontwikkelen. Doordat je meer diverse feedback krijgt dan in 
de reguliere opleiding, wordt dit veel sneller duidelijk.”
Tamara Derksen, ESoE

"Ik vond het prettig dat we als groep een overkoepeldend thema konden kiezen 
waar iedere student en docent zich in ging verdiepen. Iedereen ging hiermee 
in zijn of haar lessen aan de slag en op deze manier leerde ik veel van mijn 
collega-atelierdeelnemers. Het leeratelier is daarnaast een veilige, professionele 
leeromgeving waar ruimte is voor ieders inbreng."
Pepijn Willems FLOT

“Het is belangrijk dat je luistert en meedenkt over de leervragen van de anderen. 
En dat je jouw vragen of problemen, die soms best persoonlijk zijn, durft te delen. 
Het leeratelier is daarvoor een veilige omgeving. Er zit niemand die jou beoordeelt 
of een cijfer geeft. Iedereen komt er om te leren. Ik heb er veel aan gehad.” 
Anna Zweers, RDA



Atelierdagen en buiten de grenzen kijken
De bijeenkomst op dinsdagochtend vindt doorgaans plaats in de (stage)school 
van een van de deelnemers. Als je leeratelier telkens een andere school bezoekt, 
ontdek je hoe elke school een eigen aanpak en cultuur heeft. Daarnaast kunnen jullie 
leerlingen en ook  gasten – uit het onderwijs of het bedrijfsleven – in het leeratelier 
uitnodigen. Erop uitgaan en andere organisaties bezoeken: alles kan. 
Vijf dinsdagen zijn gereserveerd voor de atelierdagen, die georganiseerd worden 
door de lerarenopleidingen, de scholen en de leerateliers. 
Tijdens de atelierdagen komen de deelnemers van verschillende leerateliers samen. 
Deze dagen staan in het teken van kennisdeling en verrijking. Ze hebben een 
gevarieerd programma, met o.a. interactieve werkcolleges, workshops en 
masterclasses door mensen uit het onderwijs of het bedrijfsleven.

Onderzoeken en innoveren
Inspelen op de veranderende leerbehoeften van leerlingen is dé uitdaging van 
het huidige onderwijs. De leraar is daarin een professional die onderwijs op maat 
ontwerpt, ontwikkelt en geeft. Dat vraagt om een onderzoekende en innovatieve 
houding. Die houding ontwikkel je in je opleiding. Het leeratelier maakt hierbij 
een verdieping mogelijk. Je wordt uitgedaagd om steeds consequent te denken en 
handelen vanuit het leerperspectief van de leerlingen. Hoe leren ze? Wat kan ik daar 
als docent aan bijdragen? Kan dit beter dan het nu vaak gaat? Met deze vragen als 
leidraad kijk je naar onderwijstheorie en -praktijk en probeer je nieuwe dingen uit.

"We hebben als ateliergroep besloten om een basisschool te bezoeken. Daar heb 
ik ontdekt hoe ze differentiëren in groep 8. Hierdoor weet ik dat leerlingen in de 
brugklas veel zelfstandiger zijn dan ik voorheen dacht".
Pepijn Willems FLOT

Een van de Atelierdagen ging over vmbo-scholen. We spraken met diverse 
leerlingen. Eén leerling vertelde hoe prettig hij het vond  op zijn school. Daarna 
spraken we met een klasgenoot, die wekelijks betrokken was bij vechtpartijen. 
Dat heeft me de ogen geopend. Leerlingen van dezelfde klas kunnen school totaal 
anders ervaren.”
Anna Zweers, RDA

“Ik wil weten of ik leerlingen van havo 3 kan aanzetten tot zelfregulatie. Volgens 
mijn werkplekbegeleider gaat dat niet en moet een leraar elke dag huiswerk 
opgeven, controleren en er bovenop zitten. Maar om daarmee door te gaan tot 
en met 5 havo … Zelfregulatie is toch ook een vaardigheid van de 21e eeuw? Dus 
zoek ik literatuur op, probeer ik werkvormen uit en onderzoek ik hoe het wel kan 
werken.”
Tamara Derksen, ESoE



De meerwaarde voor jou

Het leeratelier biedt je concrete voordelen:

•   Individuele leerroute
Je leerroute binnen het kader van je opleiding is  gebaseerd op de persoonlijke 
leer- en ontwikkeldoelen die je zelf formuleert.

•   Samenwerken met collega’s
Je werkt samen met studenten en ervaren docenten. Je krijgt feedback vanuit 
verschillende perspectieven. Daardoor krijg je een bredere kijk op het leraarsvak. 

•   Focus op ontwerpen en onderzoeken van leerlinggericht onderwijs
Je versterkt je ontwikkeling van een onderzoekende houding, scherpt je kritische 
blik en spreekt je creativiteit aan. Werkt een oplossing niet, dan zoek je – met 
inbreng van collega’s – een betere.

•   Brede kijk op de onderwijspraktijk
Je werkt samen met studenten en docenten met verschillende vakken en 
van verschillende lerarenopleidingen. Je gaat in gesprek met leerlingen en 
schoolleiders en leert verschillende scholen en onderwijsconcepten kennen.

Startbekwaam, bevoegd leraar met certificaat
Het programma van het leeratelier duurt een jaar en maakt onderdeel uit van 
de lerarenopleiding die voldoet aan de wettelijke vereisten. Je wordt getoetst 
volgens het onderwijs- en examenreglement van jouw lerarenopleiding. Heb je het 
traject met succes doorlopen, dan ben je, afhankelijk van je opleiding, tweede- of 
eerstegraads bevoegd. Bovendien ontvang je een certifi caat dat bewijst dat je aan 
het leeratelier hebt meegedaan.

Partners
Het innovatie traject met leerateliers wordt vormgegeven door:
•   Radboud Docenten Academie (RDA)
•   Tilburg University (ULT)
•   Technische Universiteit Eindhoven (ESoE)
•   Lerarenopleiding Academie Educatie van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
•   Scholen van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

Leerateliers
Er zijn verschillende leerateliers actief in Brabant. Ze zijn verspreid over de 
provincie: West-Brabant, Midden-Brabant, Noord- en Zuidoost-Brabant.  
Aan elk leeratelier nemen minimaal drie OMO-scholen deel.

“Wat ik geleerd heb van het leeratelier? Wat ik als docent eigenlijk belangrijk vind 
en hoe ik daarin kan groeien.” 
Mieke Thijssen, HAN

“Het leeratelier heeft mijn kennis van onderwijsbegrippen en onderwijstheorie 
vergroot. College krijgen alleen is niet genoeg. In het leeratelier ben je namelijk 
meteen ook bezig met de toepassing van die theorie in de praktijk. In vergelijking 
met het reguliere traject ben je in het leeratelier ook meer bezig met het grotere 
plaatje: waarom leid je kinderen op en waarvoor? Onderwijs is meer dan lesgeven 
en leerlingen klaarstomen voor een toets.”
Lynn de Bruin, ULT

“Als beginnende docent ligt er veel focus op jouw eigen leerproces. Door deel te 
nemen aan het leeratelier heb ik die focus regelmatig weten te verschuiven naar 
het leren van de leerling, wat nu in mijn onderwijs centraal staat.”
Annebel Spanjersberg, RDA



“Uit mijn ervaring zou ik zeggen voor toekomstige studenten: ik raad het echt 
aan. In het begin heb ik soms mijn twijfels gehad, maar ik heb zoveel meer geleerd 
over mijn eigen docentschap dan dat ik anders zou hebben geleerd zonder het 
leeratelier.” 
Mieke Thijssen, HAN

“Ben je nieuwsgierig? Ben je bereid om meer tijd en energie te investeren in 
het onderzoeken van dingen die je interesseren? Dan kan ik je het leeratelier 
aanbevelen.”
Lynn de Bruin, ULT

Past het leeratelier bij jou?

Wil je vrijheid hebben in het leer- en ontwikkelproces? Ben je ondernemend 
en durf je nieuwe ideeën uit te proberen? Vind je samenwerken prettig én 
waardevol? Als jouw antwoord op deze vragen ‘ja’ is, dan is het leeratelier vast 
iets voor jou. Op je eigen lerarenopleiding kun je je direct aanmelden.    

Wil je meer informatie over het leeratelier en deelname?

Je kunt contact opnemen met:
•   FLOT: Hanny van Geff en: h.vangeff en@fontys.nl of 

Ellen Mesch: e.mesch@fontys.nl
•   RDA: stage@docentenacademie.ru.nl
•   ESoE: J.Vennix@tue.nl
•   HAN: loes.nobbe@han.nl 

Een informatief fi lmisch portret vind je via deze link of de QR Code: 
https://www.platformsamenopleiden.nl/videos-samen-
opleiden-en-professionaliseren-leerateliers-videoclubs/

Voor achtergrondinformatie: 
https://www.script-onderzoek.nl/script-onderzoek/
a1248_Samen-opleiden-en-leren-in-de-leerateliers


