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Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) 
Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) 

Nieuwe Achtergracht 166 
1018 WS Amsterdam 

 

Uitkomsten ontwikkelgesprek Interfacultaire Lerarenopleidingen 
19 januari 2021, Amsterdam 

In lijn met het NVAO-beoordelingskader voert elke opleiding of cluster van opleidingen na afloop van 
de visitatie een ontwikkelgesprek met het visitatiepanel. Tijdens dit ontwikkelgesprek komen 
mogelijke verbeteringen aan de orde vanuit een ontwikkelperspectief. De agenda wordt opgesteld 
door de opleiding zelf. Het ontwikkelgesprek is weliswaar onderdeel van de opleidingsvisitatie, maar 
de aanbevelingen maken geen deel uit van de accreditatiebeoordeling. Op grond van de ‘Wet op het 
Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek’, artikel 5.13 lid 6, maken we met dit document de 
aanbevelingen die volgden uit dit ontwikkelgesprek openbaar. De meest recente uitkomsten van de 
opleidingsaccreditatie zijn te raadplegen via https://www.nvao.net/nl/besluiten/opleidingen.  

Agenda ontwikkelgesprek 
De agenda van het ontwikkelgesprek bestond uit vier agendapunten: 

1. De rol van onderzoek in de lerarenopleidingen 
2. Doorlopende leerlijn en samen professionaliseren 
3. Vernieuwingsonderwijs 
4. Versterking samenwerking met het werkveld 

Elk agendapunt start met een samenvatting van de door de opleiding vooraf opgestuurde agenda en 
toelichting, gevolgd door de belangrijkste punten die uit het ontwikkelgesprek naar voren kwamen. 

1. De rol van onderzoek in de lerarenopleidingen 
De ILO kent een traditie van relatief veel nadruk op de rol van praktijkgericht vakdidactisch onderzoek 
doen in de lerarenopleiding. De opleiding vindt het belangrijk dat studenten leren hoe ze op 
systematische wijze onderwijsleerprocessen binnen het schoolvak kunnen analyseren, ontwerpen en 
evalueren. Dit komt onder andere tot uiting in het afsluitende vak ‘Educatief Ontwerpen’. Dit vak, 
ontwikkeld in 2018, kent een lange ontwikkelgeschiedenis. Eerdere varianten deden onvoldoende 
recht aan de verschillende behoeftes van studenten, zoals bijvoorbeeld een wens tot theoretische 
verdieping, of juist actief willen werken aan verbetering van het vakdidactisch handelen in de klas. Als 
opleiding zijn we tevreden met de nieuwe vorm van het vak Educatief Ontwerpen. Om tegemoet te 
komen aan de verschillende behoeften van studenten zijn er nu drie varianten ontwikkeld waaruit 
studenten kunnen kiezen. Toch blijft het bereiken van een goede balans tussen ontwerpen en 
onderzoek doen en het versterken van het gevoel van relevantie voor Educatief Ontwerpen bij 
studenten een uitdaging waar we als opleiding de komende tijd verder aan willen werken. Tijdens het 
ontwikkelgesprek zijn we met de commissieleden in gesprek gegaan over het vinden van deze balans 
en de rol van onderzoek doen in de lerarenopleiding. 

https://www.nvao.net/nl/besluiten/opleidingen
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Terugkoppeling door de visitatiecommissie 
De verschillende commissieleden waren erg te spreken over de manier waarop de ILO omgaat met 
deze uitdaging. Ontwerponderzoek is dé manier om de theorie met de praktijk te verbinden, en 
volgens de commissie lijkt dat goed te lukken. Uit de gesprekken tijdens de visitatie haalde de 
commissie dat zowel studenten als de scholen positief zijn over het vak Educatief Ontwerpen – vooral 
het creëren van een gevoel van relevantie verdiende ‘niks dan lof’.  

Suggesties voor verdere versterking waren de volgende: één van de commissieleden suggereerde om 
nog meer aan te sluiten bij bestaande onderzoeksvragen uit scholen en vaksecties. Hierdoor ervaart 
de student nog beter hoe relevant het is voor de schoolpraktijk en zijn verdere loopbaan, en niet alleen 
voor het behalen van het diploma. 

Een tweede suggestie betrof het gebruik van literatuur door studenten. Er wordt in het vak veel 
zinvolle literatuur aangedragen, maar dit komt niet altijd even goed terug in de verslagen van de 
studenten.  

Een derde suggestie was om nog iets beter te kijken naar de formulering van de drie varianten. De 
commissie zag nog wat restanten van de eerdere opzet van het vak en pleitte voor een verbreding van 
het effectonderzoek. Ook zag de commissie niet zo goed het verschil tussen ‘iteratief’ en ‘prototype’ 
– in beide varianten stel je immers je ontwerp bij op basis van je bevindingen. Het zou goed zijn om 
voor studenten te benadrukken dat je in elke variant in principe dezelfde cyclus doorloopt, en dat de 
varianten dus nuanceverschillen zijn. Hierdoor lijken het minder losstaande typen onderzoek.  

De opleiding is blij met deze feedback en de bevestiging dat we als opleiding goed omgaan met deze 
uitdaging. De suggesties worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het vak Educatief 
Ontwerpen. 

2. Doorlopende leerlijn en samen professionaliseren 
Idealiter is er voor leraren in opleiding een doorlopende lijn van scholing en professionalisering die 
start bij de lerarenopleiding en daarna doorzet in de scholen waar leraren met een bevoegdheid gaan 
werken. De afgelopen jaren zijn er verschillende stappen gezet om hier invulling aan te geven. In het 
project ‘Begeleiding Startende Leraren’ hebben scholen samen met lerarenopleidingen (waaronder 
de ILO) inductietrajecten opgezet voor startende leraren op hun scholen. De nieuwe plannen rondom 
modularisering – mede in het kader van het Bestuursakkoord ‘Flexibilisering Lerarenopleidingen’ –  
geven de mogelijkheid om de twee trajecten (lerarenopleiding en inductieperiode) verder met elkaar 
te verweven. Zo denkt de ILO  bijvoorbeeld na over een gemodulariseerde opleiding, waarin het 
tweede deel van de opleiding uitgesmeerd kan worden over meerdere jaren, terwijl de leraar in 
opleiding als een soort trainee werkzaam is op school. Leraren zijn zo sneller inzetbaar, hebben meer 
tijd om praktijkervaring op te doen, en onderdelen uit het tweede ‘semester’ kunnen worden gevolgd 
op een moment dat de leraar in opleiding daar meer aan toe is. Uitdagingen liggen in het blijven 
borgen van de leerlijnen in het programma, in het goed samen optrekken met de scholen, en in het 
voorkomen van een opleiding die met losse onderdelen aan elkaar hangt.  

Terugkoppeling door de visitatiecommissie 
Tijdens het ontwikkelgesprek is de ILO met de commissie in gesprek gegaan over deze uitdagingen. 
Ook hier sprak de commissie haar waardering uit voor de manier waarop de ILO nu al samenwerkt 
met scholen ter versterking van het samen opleiden en de doorlopende leerlijn. Het zijn toch vaak 
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twee verschillende werelden en de ILO heeft al veel mooie voorbeelden van hoe zij de relatie met de 
scholen probeert vorm te geven en te verdiepen. Tijdens het gesprek hebben een aantal 
commissieleden hun ervaringen ter inspiratie gedeeld met de manieren waarop binnen hun eigen 
werkveld gewerkt wordt om deze relatie te versterken. 

3. Vernieuwingsonderwijs 
In Amsterdam en omliggende regio bestaat een grote diversiteit aan onderwijsconcepten, waarbij 
steeds meer scholen experimenteren met vakoverstijgend onderwijs, onderwijs in leerpleinen, 
gepersonaliseerd leren, meer formatieve vormen van toetsing en andere manieren om hun leerlingen 
zogeheten ‘21st-century’-skills te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar de 
vernieuwingen minder vergaand zijn. De studenten van de ILO lopen stage op alle soorten scholen, 
en/of zullen later ook op al deze verschillende scholen moeten kunnen werken. In het curriculum van 
de ILO wordt inmiddels ruim aandacht besteed aan deze vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, 
maar vanuit de vernieuwingsscholen zelf komt vaak de roep om studenten hier (nog) uitgebreider op 
voor te bereiden. Voor hen gaat de ILO  als lerarenopleiding nog niet ver genoeg. 

Terugkoppeling door de visitatiecommissie 
Tijdens het ontwikkelgesprek heeft de opleiding met de commissie gesproken over hoe de ILO het 
beste met deze uitdaging om kan gaan. De verschillende commissieleden hadden hier diverse ideeën 
over: de een benadrukte dat de lerarenopleiding hier veel meer mee zou moeten doen, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van verschillende typen opdrachten die beter aansluiten bij wat er van de student 
gevraagd wordt: meer vanuit de praktijkvragen die de studenten hebben en minder vanuit de thema’s 
van de colleges. Een ander commissielid benadrukte juist dat de kritische en onderzoekende houding 
die ILO-studenten ontwikkelen, ze de wendbaarheid meegeeft die ze nodig hebben om in 
verschillende schoolcontexten te werken: je kan nu eenmaal niet alles behandelen in één studiejaar. 
Een concrete suggestie was om studenten de mogelijkheid te geven stage te lopen op meer dan één 
school – dit zou zelfs een snuffelstage van een paar weken kunnen zijn; dat geeft de student meer 
perspectief op de praktijk van verschillende onderwijsconcepten. Dit idee wordt zeker meegenomen 
in de toekomstige plannen van de ILO.  

4. Versterking samenwerking met het werkveld 
De ILO werkt, gefundeerd in het ‘Samen Opleiden’, veel samen met het werkveld. De opleiding krijgt 
hierdoor ook veel input voor het curriculum. Leden van het ILO-management participeren in 
stuurgroepen, instituutsopleiders hebben regelmatig contact met schoolopleiders, en bij grote 
curriculumaanpassingen worden werkplekbegeleiders en schoolopleiders gevraagd om mee te 
denken in curriculum-ontwikkelteams. Als opleiding willen we deze samenwerking in de toekomst nog 
verder versterken (zie ook het eerdere punt over doorlopende leerlijnen). Daarom denkt de ILO na 
over het instellen van een werkveldadviesraad. Andere opleidingen op de UvA hebben al zo’n 
werkveldadviesraad, en de UvA wil graag dat álle opleidingen zo’n raad instellen. Voor de ILO is het 
de vraag hoe zo’n werkveldadviesraad vormgegeven kan worden op een zodanige manier dat deze 
een meerwaarde heeft voor de opleiding. Wellicht zijn er andere stappen denkbaar die de 
samenwerking met het werkveld beter kunnen ondersteunen? 

Terugkoppeling door de visitatiecommissie 
De commissie herkende het dilemma goed en deelde voorbeelden van hun eigen ervaringen. Zo 
vertelde een commissielid dat hun werkveldadviesraad op een gegeven moment alleen nog maar uit 
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rectoren bestond – dit gaf een te eenzijdig beeld en leverde niet op waarvoor het bedoeld was. Om 
dit te verbeteren heeft men toen besloten om elke vergadering af te spreken op een andere school, 
waarbij de rector een bijeenkomst organiseerde over een bepaald thema. Dit gaf veel meer 
interessante input. Het commissielid benadrukte dat je moet uitkijken dat het slechts een formeel 
orgaan wordt waar je vervolgens niets nuttigs uit haalt – terwijl de ILO al zoveel 
samenwerkingsverbanden heeft met het werkveld waar zinvolle feedback uit gehaald kan worden. Zo 
werd er benadrukt dat het beter werkt als je niet teveel vanuit één commissie of raad denkt: het zou 
niet een ‘commissie op zoek naar een agenda’ moeten zijn, maar juist een ‘agenda op zoek naar een 
commissie’. Je kan beter je probleem en je vraag goed formuleren en daar vervolgens de juiste mensen 
bij zoeken die je kunnen helpen het probleem op te lossen. De ILO neemt dit advies zeer ter harte en 
zal dit meenemen bij het samenstellen van een (of meerdere) werkveldadviesraad.  


	Uitkomsten ontwikkelgesprek Interfacultaire Lerarenopleidingen
	Agenda ontwikkelgesprek
	1. De rol van onderzoek in de lerarenopleidingen
	Terugkoppeling door de visitatiecommissie

	2. Doorlopende leerlijn en samen professionaliseren
	Terugkoppeling door de visitatiecommissie

	3. Vernieuwingsonderwijs
	Terugkoppeling door de visitatiecommissie

	4. Versterking samenwerking met het werkveld
	Terugkoppeling door de visitatiecommissie




