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THEMAGROEP FLEXIBEL OPLEIDEN 
Korte weergave van de kampvuursessie op 18 maart 2022 tijdens het Velov/Velon congres in Brugge. 
Het kampvuur is voorbereid door Pettra van Beveren en Peter Lorist. 
 
Voorstelrondje 
Pettra heet iedereen namens de themagroep-in-wording van harte welkom. Er zijn 16 deelnemers: 
twee uit het po, een uit het vo, drie uit het (v)mbo, zes uit het hbo, een van een Vlaams tijdschrift, 
twee van 10voordeleraar en een vanuit het Velon bureau. 
 
Introductie van het thema in de vorm van een interview van Peter door Pettra 
- Wat is eigenlijk flexibilisering en wat is het doel ervan? Is dat hetzelfde als leeruitkomsten? 

Antwoord (overgenomen uit het manifest van de themagroep): wij zien flexibel opleiden als een 
proces waarin de lerarenopleider vanuit de aanstaande leraar – in alle diversiteit - en haar of zijn 
leerloopbaan denkt. Met een rol voor biografisch coachen, ondernemerschap, creativiteit, maat-
schappelijke betrokkenheid en zelfregulering. Dit kan de opleiding toegankelijker en aantrekkelij-
ker maken en beter afstemmen op de kenmerken en behoeften van studenten. Leeruitkomsten 
kunnen hierbij helpen; OCW definieert leeruitkomsten als beschrijvingen van wat studenten 
moeten kennen en kunnen, welke kennis, inzicht en vaardigheden studenten moeten hebben 
verworven als resultaat van een leerproces. 

- Zijn er al voorbeelden van flexibilisering? 
Antwoord: die zijn er zeker, al heet het niet altijd flexibilisering. Zijinstroom en PDG bijvoorbeeld, 
en de experimenten met leeruitkomsten binnen diverse deeltijdopleidingen in de afgelopen ja-
ren. Op www.platformsamenopleiden staat een voorbeeld van het partnerschap Friesland Col-
lege en NHL. Werken met beroepsproducten kwam begin deze eeuw al voor. 

- Wat is het doel van deze kampvuursessie? 
Antwoord: het gesprek tussen lerarenopleiders (uit instituten en scholen) – de beroepsgroep – 
versterken over kansen en knelpunten bij flexibel opleiden: het waarom en het hoe. Vandaag een 
eerste verkenning, hopelijk daarna verbreding en o.a. een workshop op de Velon studiedag van 
11 november 2022.  

 
Kampvuurgesprekken 
In vier groepen is geanimeerd gesproken over onderstaande stellingen of een eigen vraagstelling. 
Stellingen:  
Maatschappelijke veranderingen eisen een nieuw leraarschap: 
a. Als opleiders integreren we de ‘biografie’ van de student in het opleidingsprogramma. 
b. Als opleiders onderzoeken we wanneer en hoe we leeruitkomsten onafhankelijk van tijd, plaats 

en gevolgde leerroute kunnen toetsen. 
c. Als opleiders nemen we de regie bij ontwikkelen en uitvoeren van flexibilisering. 
Op post-its schreef elk van de vier gespreksgroepen uitkomsten van de gesprekken. Opbrengst: 
- Issues: wat heb je nodig als lerarenopleider om flexibel op te leiden? 

o Spreiding in curriculum. 
o Springen in curriculum of wachten op volgend jaar. 
o Studenten willen ook niet altijd versnellen / vertragen. 
o Binnen partnerschap begeleiding clusteren / intervisie clusteren. 
o Bij dezelfde begeleider blijven (vanwege korte tijd studie). 
o Transparantie van opleiding naar stageplek. 
o Matching tussen student en stageplek. 
o Assessment lijkt opleiding te beïnvloeden (is te weinig ..). 
o Wie heeft de regie? 
o Maatwerk is ingewikkeld. 
o Vakmanschap in begeleiding. 
o Doorbreken van onderwijsculturen -> blijft vaak in hokjes denken. 
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- Perspectieven: welke kansen zie je bij flexibilisering in je eigen praktijk? 
o Partnerschappen met meerdere scholen => student blijft binnen scholengroep en kan op 

meerdere scholen delen uitvoeren. 
o Breed opleiden. 
o Inspelen op interesses. 
o Doel: passend onderwijs maar dan op lerarenopleidingen. 
o Doelen:  

§ Recht doen aan verschillen tussen studenten. 
§ Hoe kom je daar achter? 
§ Persoonlijke leerweg mogelijk maken. 
§ Vormgeven van leerloopbanen (LLO) + facilitering. 
§ Maatwerk leveren. 
§ Vraag: blijft kwaliteit geborgd? 

o Voorbeeld: de Nieuwe Leraren Academie die Inholland momenteel ontwikkelt. 
 
Tot slot 
De opbrengsten van de gesprekken vroegen om een vervolg, daarvoor organiseert de themagroep op 
1 april 2022 van 16.00 tot 17.00 uur of op 6 april 2022 van 15.30 uur tot 16.30 uur voor geïnteres-
seerden een vervolgsessie. Dan kunnen we ook bespreken of je lid wilt worden van de themagroep, 
wat je bijdrage kan zijn en hoe we als themagroep verder aan de slag gaan. Ook andere Velon leden 
zijn uiteraard van harte welkom. 
We horen graag via pettra@noa-amsterdam.nl of je aanwezig bent. 
 
Bedankt voor jullie enthousiaste inbreng, 
Pettra en Peter 
 
 
 
 

 


