Inspelen op de veranderende leerbehoeften van
leerlingen, dat is dé uitdaging voor het onderwijs van
de 21e eeuw. De leraar is daarin een professional die
onderwijs op maat ontwerpt, ontwikkelt en geeft. Ben
je ondernemend, innovatief en creatief?
Wil je samen met collega’s groeien in het leraarsvak?
Dan is het leeratelier voor jou de ideale route naar het
leraarschap.
INNOVATIEF TRAJECT
We hebben de handen ineen geslagen:






Radboud Universiteit (RDA),
Tilburg University (ULT),
Technische Universiteit Eindhoven (ESoE),
Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT),
Scholen van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Samen kiezen we voor een innovatieve manier van
opleiden, waarin de leerling centraal staat. Je wordt
opgeleid om consequent te denken en handelen vanuit
het leerperspectief van de leerlingen. Hoe leren ze? Wat
kan ik daar als docent aan bijdragen? Kan dit niet beter
dan het nu vaak gaat? Dat zijn de vragen waar het om
gaat!

VIJF LEERATELIERS
Er zijn vijf leerateliers gevormd: West-Brabant, MiddenBrabant Den Bosch, Midden-Brabant Tilburg, NoordoostBrabant en Zuidoost-Brabant. Aan elk leeratelier nemen
minimaal drie OMO-scholen deel. In een leeratelier leren
en werken studenten van verschillende lerarenopleidingen samen.
ZO WERKT HET
Studenten van de deelnemende eerste- en tweedegraads
lerarenopleidingen werken in de leerateliers samen met

ervaren docenten. De mix van HBO- en WO-studenten
blijkt in de ateliers een bron van inspiratie te zijn.
Aan de slag in de ateliers:
 samen met studenten en leraren werken aan
leerlinggericht onderwijs;
 op verschillende scholen praktijkervaring opdoen;
 deelnemen aan workshops over actuele thema’s, die
door de samenwerkende lerarenopleidingen worden
georganiseerd.
Je eigen opleiding is nauw betrokken bij jouw persoonlijke
ontwikkeling, en beoordeelt of je aan de kwalificaties voor
startbekwaam leraar hebt voldaan.

SAMEN LEREN MET ERVAREN DOCENTEN
Jij en je collega-studenten zijn de young professionals in
het leeratelier. Samen met ervaren professionals - van
iedere school van het atelier één leraar - werken jullie aan
vraagstukken rond leerlinggericht onderwijs. Dit betekent:
in de schoolpraktijk onderzoeken, ontwerpen en
ontwikkelen.
Iedere week komen jullie op dinsdag bij elkaar om
ervaringen te bespreken en nieuwe activiteiten te plannen.
Een inspirerend proces waarin je van en met elkaar leert.
Net als de studenten nemen de professionals deel aan
het leeratelier om zich te ontwikkelen. Ze willen nog
betere leraren, begeleiders en opleiders worden. Je leert
en werkt samen om leervragen te stellen en
leeractiviteiten te ondernemen. Ervaren leraren dragen bij
aan je ontwikkeling, maar leren ook van jou en de andere
studenten.
Heeft een leraar in het atelier hetzelfde vak als jij, dan is
hij of zij doorgaans je werkplekbegeleider Is dit niet het
geval, dan krijg je naast de leraar met wie je in het
leeratelier samenwerkt een ervaren werkplekbegeleider,

die geschoold is in het begeleiden van studenten op de
werkplek.



De atelierbegeleider is een expert van de lerarenopleiding. Hij of zij begeleidt het leeratelier.
VERRIJKING: KENNISDELING EN UITWISSELING
In het traject is viermaal een ‘tweedaagse’ opgenomen.
Lerarenopleidingen, scholen en ateliers maken samen
een programma met diverse activiteiten, zoals:
 excursies met educatieve bestemming, bijvoorbeeld
een museum of een vernieuwend schoolconcept;
 interactieve werkcolleges, verzorgd door mensen van
de universiteiten;
 boeiende masterclasses door mensen uit het onderwijs of het bedrijfsleven.

Brede kijk op de onderwijspraktijk
Je trekt op met medestudenten van je eigen en
andere lerarenopleidingen. Je werkt samen met
docenten, gaat in gesprek met schoolleiders en leert
verschillende scholen en onderwijsconcepten
kennen.

PAST HET LEERATELIER BIJ JOU?
Heb je behoefte aan een kant-en-klaar programma waarin vanaf je dag één precies weet wat er van je wordt verwacht? Dan past een regulier opleidingstraject waarschijnlijk beter bij je. Wil je meer vrijheid hebben in het leer- en
ontwikkelproces? Ben je ondernemend en durf je nieuwe
ideeën uit te proberen? Vind je samenwerken prettig én
waardevol? Grijp dan je kans en meld je aan voor het
leeratelier! Dat kun je doen op je eigen opleiding.

STARTBEKWAAM EN BEVOEGD LERAAR
Het programma duurt een jaar en voldoet aan de wettelijke vereisten. Je wordt getoetst volgens het onderwijsen examenreglement van jouw lerarenopleiding. Als je
het traject met succes hebt doorlopen, ben je afhankelijk
van je opleiding tweede- of eerstegraads bevoegd. Daar
bovenop krijg je een certificaat dat bewijst dat je aan het
leeratelier hebt meegedaan.
Informatie:
Informatie over deelname:
 FLOT: MartijnvanSchaik@fontys.nl
 RDA:L.Wieseman@docentenacademie.ru.nl;
E.Blankesteijn@docentenacademie.ru.nl
 ESoE: J.Vennix@tue.nl; d.e.keller@tue.nl
 ULT: a.m.l.aarts@tilburguniversity.edu
DE MEERWAARDE VOOR JOU
Het leeratelier biedt de volgende voordelen:






Individuele leerroute
Je leerroute is gebaseerd op de persoonlijke leer- en
ontwikkeldoelen die je zelf formuleert. Je gaat hiermee zelfstandig aan de slag, waarbij je begeleiding
krijgt van de docenten en de opleider.
Samenwerken met collega’s
Binnen het leeratelier werk je nauw samen met
collega’s en medestudenten. Je leert van en met
elkaar, doordat je feedback krijgt en geeft.
Focus op ontwerpen en onderzoek van leerlinggericht onderwijs
Je ontwikkelt een onderzoekende houding. Je scherpt
je kritische blik en je spreekt je creativiteit aan.
Wanneer een oplossing niet blijkt te voldoen, zoek je
samen een betere.

Ga naar https://www.omo.nl/werken-en-leren-bij/lerenbij/leerateliers/cDU572_Leerateliers.aspx als je een
digitale versie wilt inzien van deze flyer. Je kunt dan twee
linken openen:
Een informatief filmisch portret vind je met deze link:
https://www.platformsamenopleiden.nl/videos-samenopleiden-en-professionaliseren-leerateliers-videoclubs/
Achtergrondinformatie:
http://www.script-onderzoek.nl/scriptonderzoek/a1248_Samen-opleiden-en-leren-in-deleerateliers
I

