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Belang van professionalisering van leraren

• Professionaliseringscontinuüm:
1) Lerarenopleiding
2) Beginnende leraren
3) Ervaren leraren
4) Senior leraren

• Verschillende initiatieven door verschillende actoren
• Lerarenopleiders
• Nascholers en pedagogische begeleiders
• Overheid 
• Schoolbeleid
• …

Devos & Tuytens, 2013



Dimensies binnen professionalisering
• Formeel <-> Informeel

• ‘Off-site’ <->  Op de werkplek

• Traditioneel <-> Vernieuwend

• Kortdurend <-> Langdurend

• Individueel <-> Collectief

• Intern <-> Extern aangestuurd 

VLAANDEREN:

• Eerder traditioneel (TALIS, 2018)

• Kortdurend

• Vaak buiten de school (bijv. eenmalige studiedagen)

• Binnen de school  (bijv. pedagogische studiedagen)

• Belemmeringen

• Kostprijs

• Werkschema leraren



Effectieve professionalisering

• Duur: 
• Uitgebreide, intensieve programma’s om verandering teweeg te brengen 

(minimum 20 contacturen aangeraden)
• Permanente ondersteuning om leren blijvend te stimuleren

• Collectieve participatie:
• Interne en externe collega’s
• Onderlinge interactie, samenwerking, overleg, feedback

• School- of site gebaseerd:
• Geënt op dagelijkse praktijk
• Toepassingsgericht

• Actief leren:
• Voortdurende reflectie
• Co-creator van kennis i.p.v. louter consument

Merchie et al. (2016)



Opportuniteiten van netwerken

• Het web van relaties tussen individuen biedt kansen/beperkingen bij 
het uitwisselen van middelen (informatie, kennis, feedback, 
materialen, enz.)

• Individuen zijn niet onafhankelijk maar interdependent

=> bvb. expertise van leraar heeft gevolgen voor vakgroep

• Niet geconnecteerd?

=> Geen toegang tot middelen

Moolenaar, 2012



Netwerken voor effectieve professionalisering? 

Aandachtspunten:

• Duur: 
• Investeren in duurzame relaties door netwerk

• Collectieve participatie: 
• Vanuit school netwerkvorming stimuleren/ondersteunen 

• Meerdere leraren stimuleren/ondersteunen

• School- of site gebaseerd:
• Aansluitend op noden binnen de school (link met SHRM!)

• Terugkoppeling voorzien binnen de school

• Actief leren: 
• Ook eigen expertise delen met anderen



Strategisch human resource management

Voorbeelden voor professionele ontwikkeling:

- Mentor-coach team voor begeleiding van 
beginnende leerkrachten

- Inzetten van collega-leerkrachten voor 
teamprofessionalisering

- Beleid op niveau van de scholengemeenschap

- … 

Vekeman, Tuytens, Droissart & Devos, 2020



Gelaagdheid bij professionele ontwikkeling via netwerken

• Processen van individueel leren

• Processen van collectief leren binnen de schoolorganisatie

• Processen van collectief leren met professionals buiten de eigen schoolorganisatie

 Deze processen staan niet los van elkaar, maar versterken elkaar

 Collectief leren met externen: dialoog en interactie met externe + delen van kennis 
met eigen schoolteam

Simons & Ruijters, 2004



Randvoorwaarden bij professionele ontwikkeling via netwerken

• Factoren in collectieve leercultuur:
• Gemeenschappelijk doel

• Waardering en vertrouwen

• Verbinding en identificatie

• Leerklimaat

• Sociale steun

• Structurele randvoorwaarden:
• Voorziene tijd om uit te wisselen (oppervlakkigheid vermijden)

• Terugkoppeling naar eigen schoolteam

• Continuïteit in de samenwerking

• Leiderschap op niveau van de samenwerking en de school
Vekeman, Devos & Tuytens, 2022
De Smet et al., 2020
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