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Koppeling van theorie en praktijk  
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In veel lerarenopleidingen ligt de nadruk op competentiegericht opleiden. Bij competentiegericht opleiden 

is de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel van het curriculum (www.leroweb.nl). Met het begrip 

competentie wordt een combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld. Deze combinatie is 

nodig om op een goede manier taken uit te voeren, situaties te analyseren, oplossingen te vinden en deze 

te realiseren op de werkplek. In de bekwaamheidseisen van SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) 

worden de competentievelden voor leraren beschreven. De bekwaamheidseisen gaan uit van zeven 

competentievelden voor de leraar (ook wel SBL-competenties genoemd). 

De volgende zeven competenties worden onderscheiden: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk en 

didactisch, organisatorisch, samenwerken met collega´s, samenwerken met de omgeving en reflectie en 

ontwikkeling. SBL is in 2011 opgeheven. In plaats daarvan is Onderwijscoöperatie opgericht. De 

Onderwijscoöperatie is op dit moment bezig de bekwaamheidseisen te herijken.  

In relatie tot het competentiegericht opleiden zijn voor opleidingsscholen twee opleidingsinstrumenten van 

belang: uitgewerkte leerplannen en toetsen. Op alle lerarenopleidingen krijgt de voorbereiding op het 

werkplekleren aandacht. Vaak wordt gewerkt aan een voorbereiding op het werkplekleren door het 

schrijven van een persoonlijk leerwerkplan of ontwikkelingsplan. In deze plannen staan naast de doelen 

die een student wil bereiken ook de activiteiten en de leerarrangementen die het mogelijk maken om de 

leerdoelen te realiseren op de werkplek. In de leerwerkplannen spelen instituutsopleiders een rol maar ook 

medewerkers (schoolopleiders, werkplekbegeleiders) van de werkplek van de student. Laatstgenoemden 

kunnen inschatten wat er mogelijk is aan leerarrangementen in de context van de school. Voor de inrichting 

van de opleidingsschool is het van belang om de taken ten aanzien van de leerwerkplannen goed af te 

stemmen. 

 

Een tweede thema betreft de toetsing. Hoe vindt (verantwoorde) toetsing plaats? Hoe kunnen 

lerarenopleidingen op basis van leervragen van studenten, de mogelijkheden van de verschillende 

contexten en de landelijke kaders betrouwbaar en valide toetsen? De eindverantwoordelijkheid voor de 

toetsing ligt bij de lerarenopleidingen maar collega’s uit het werkveld zijn onmisbaar als het gaat om een 

goed oordeel over het functioneren op de werkplek. Bij lerarenopleidingen waar gewerkt wordt met 

portfolio’s kunnen studenten ‘bewijsmateriaal’ opnemen afkomstig uit het werkveld. Het is belangrijk dat 

de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen ten aanzien van de toetsing goed in kaart 

gebracht worden.  

 

https://www.onderwijscooperatie.nl/

