
BRLO: beroepsregistratie voor lerarenopleiders
Je bent lerarenopleider of je bent leidinggevende van lerarenopleiders. In dialoog met instituten en 
opleidingsscholen leveren lerarenopleiders een onmisbare bijdrage aan goed onderwijs. Leraar 
van leraren word je niet zomaar. Dit beroep mag gezien worden! 

Dankzij het Beroepsregister Lerarenopleiders (BRLO) positioneren lerarenopleiders zichzelf als een 
beroepsgroep die de eigen professionele ontwikkeling oppakt. Niet voor niets laten steeds meer 
lerarenopleiders zich registreren. 

Wie kan zich registreren?
Lerarenopleiders die zich structureel bezig houden met het opleiden en begeleiden
van (aanstaande) leraren kunnen zich registreren voor BRLO.

.

Ik vind dat we in het onderwijs moeten laten zien dat we professionals 
zijn, dat ons werk belangrijk is en dat we ertoe doen. Door BRLO 
registratie laat je zien dat je als lerarenopleider nadenkt en dat je
je rol serieus neemt. 

Annette Schaafsma (lerarenopleider Marnix academie)

In dit mooie en hectische beroep heb je het recht om tijd te nemen 
voor jezelf, om te kijken waar je staat en hoe je je kunt ontwikkelen.

Marjan Groenhout-van Veen (schoolopleider Assink Lyceum)

Beroepsregistratie: goed voor professionele ontwikkeling
Registratie geeft lerarenopleiders inzicht in hun functioneren en draagt bij aan de professionele 
ontwikkeling doordat zij zich spiegelen aan de beroepsstandaard. Deze standaard is opgebouwd 
in vier bekwaamheidsgebieden en richt zich op alle lerarenopleiders ongeacht (werk)context, 
doelgroep of vakdomein. Lerarenopleiders worden opgenomen in het beroepsregister zodra in 
het registratietraject wordt aangetoond dat zij aan de beroepsstandaard voldoen.

Door registratie ben ik mezelf echt gaan zien als lerarenopleider. Ik zie 
wat mijn rol is in het opleiden van nieuwe docenten. Geregistreerd zijn 
betekent voor mij dat ik voor kwaliteit sta, dat ik ook werk aan mijn 
zelfontwikkeling. Dat vind ik het allerbelangrijkste.

Nouha el Hamami (schoolopleider ROC Amsterdam)



Ik merk dat mijn collega’s nog niet gewend zijn aan het gegeven 
dat Velon er óók voor hen is. Gun collega’s en jezelf om samen de 

registratie procedure te volgen: je haalt er samen zoveel meer uit! 

Angela Tops (lerarenopleider TU Eindhoven)

Kansen voor loopbaanontwikkeling: na registratie volgt prolongatie
Lerarenopleiders laten zichzelf iedere vier jaar herregistreren (prolongeren). De integratie van 
BRLO in het HR beleid van lerarenopleidingen en scholen maakt het mogelijk dat lerarenopleiders 
met leidinggevenden in eenduidige taal het gesprek voeren over hun ontwikkelrichting. 

Een prolongatie zie je aankomen: om de vier jaar word je uitgenodigd 
om te prolongeren. Je schrijft je opgedane inzichten op in een beknopt 
portfolio. Hierover ga je met andere lerarenopleiders in gesprek. Een 
uitwisseling die je veel meer zou moeten hebben.

Gert Stegeman (lerarenopleider Windesheim)

Beroepsregistratie is een meerwaarde voor partnerschappen
Partnerschappen kunnen kiezen voor een begeleidingstraject waarbij schoolopleiders en 
instituutsopleiders samen optrekken voor hun registratie in het beroepsregister. Een pracht kans 
om van elkaar te leren en met elkaar te ontwikkelen, wat ook het samen opleiden weer verder brengt.

Voor het beroep van lerarenopleider bestaat geen opleiding. 
De beroepsstandaard, voortgekomen uit de beroepsgroep zelf, 

biedt houvast. In de toekomst zullen alle leraren opgeleid 
worden in partnerschappen wat een verbindend register als het 

BRLO tot een noodzaak maakt. 

Edmée Suasso (Programmaleider Kennisnetwerk Lerende Leraren & 
Samen Opleiden Twente)

Ik zie dat het voor recent gestarte lerarenopleiders belangrijk is om de 
roltransitie op te pakken van docent naar lerarenopleider. Het 
BRLO-traject helpt hier enorm in. 

Willem Eikelenboom (Directeur lerarenopleidingen NHL Stenden)

Let op! 
Aan de inhoud van deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend. 

Inspiratie en informatie
• Bekijk de interviews met lerarenopleiders over BLRO: https://velon.nl/video/ 
• Ga naar www.velon.nl/beroepsregistratie voor meer informatie en aanmelden. 
• Of neem contact met ons op via info@brlo.nl.  


