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De Masterclass voor Lerarenopleiders, 3e editie 
 

Lerarenopleider zijn, is meer dan lesgeven in een lerarenopleiding. Dit stelt hoge 

eisen aan de expertise van de lerarenopleider. Wil je de uitdaging aangaan om je 

daarin verder te professionaliseren, dan is deze derde editie van de Masterclass 

voor lerarenopleiders iets voor jou.  

 

 

Voor wie? 
 

Dit traject is bedoeld voor lerarenopleiders die op zoek zijn naar verbreding en/of 

verdieping, die bereid zijn om zichzelf als lerarenopleider in vraag te stellen en die 

willen leren van/aan elkaar. Alle lerarenopleiders (uit centra voor volwassenen-

onderwijs, hogescholen of universiteiten, ongeacht associatie of net) met minstens 

drie jaar ervaring als lerarenopleider zijn welkom. Lerarenopleidingen kunnen er-

voor kiezen om ook mentoren de Masterclass mee te laten volgen.  

 

“Je exploreert domeinen van  
professionele groei als lerarenopleider  

en je wordt bewust van je  
professionele identiteit.” 

“Je wordt uitgedaagd om verbinding te 
maken met jezelf als lerarenopleider en 

wat je nog te ontwikkelen hebt.” 

“Je leert om tijd te nemen 
om te leren.” 

“Het is boeiend om deel uit te maken  
van een echte leergemeenschap  

waar we samen kennis  
construeerden en deelden.” 

“Je leert eruit wat je zelf wil leren: 
engagement is nodig.” 

“Je leert je eigen grenzen 

kennen en verleggen.” 



Inhoud en werkwijze van de Masterclass 
 

Een conceptuele, onderzoeksmatige en reflectieve leerlijn vormen de grondstroom 

van het programma. Dit betekent dat naast het bestuderen van vakliteratuur en het 

in dialoog gaan met deskundigen, reflectie op en onderzoek in de eigen praktijk aan 

de orde zijn. Dit alles gebeurt samen met collega’s uit andere lerarenopleidingen in 

een professionele leergemeenschap. 

Tijdens vier residentiële driedaagses staat het werken aan de eigen professionele 

ontwikkeling centraal. Naast de inbreng van keynotesprekers worden de deelne-

mers uitgenodigd om de eigen praktijk te expliciteren. Er wordt gewerkt in leergroe-

pen die worden ondersteund door begeleiders. 

Tussentijds komen de deelnemers samen in intervisiegroepjes. Dan worden 

thema’s verder uitgediept.  

 

Op basis van evaluatie van voorgaande edities van de Masterclass voor Lerarenop-

leiders sturen we de inhoud en werkwijze bij. Meer informatie over de inhoud, de 

werkwijze en de begeleiders vind je vanaf september op de website. 

 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 
 

 Maximum 30 lerarenopleiders kunnen de Masterclass volgen. Voorrang wordt 

gegeven aan deelnemers van instellingen van School of Education (tot 30 sep-

tember) en volgens datum van inschrijving.  

 Vanuit eenzelfde campus komt men bij voorkeur met 2 deelnemers. Meer dan 2 

deelnemers van een campus kan enkel afhankelijk van het aantal vacante 

plaatsen en de diversiteit van de groep. We streven daarmee zowel naar 

optimale opvolging in de opleiding (per 2 en met steun van het opleidingshoofd) 

als naar een grote diversiteit aan opleidingen, achtergronden en profielen.  

“Je verwerft kaders en een taal als  
lerarenopleider zodat je als  

professional kan denken en spreken.” 

“Je ontwikkelt een fond van waaruit  
je dagelijks je eigen praktijk kan  

spiegelen en richten.” 



Praktisch 

 

Data 

De driedaagses van de Masterclass vinden plaats op: 

 18 - 20 november 2015 

 17 - 19 februari 2016 

 23 - 25 maart 2016 

 18 - 20 mei 2016 

We starten telkens woensdag om 18u. en eindigen vrijdag om 16u. 

Daarnaast worden aparte momenten afgesproken voor intervisie en/of het 

werken aan het praktijkonderzoek. 

 

 

Bijdrage 

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 2.000. In deze prijs is inbegrepen: professi-

onele begeleiding, cursusmateriaal, keynote sprekers, overnachtingen op 

basis van meerpersoonskamers, maaltijden, huisgemaakte vieruurtjes en 23 

ha domein.  

Toeslag voor een eenpersoonskamer (beperkt aantal): € 200. 

 

 

Locatie 

De Masterclass heeft haar vaste stek in ‘De Heerlijckyt van Elsmeren’ in 

Geetbets (Vlaams-Brabant): www.heerlyckyt.org. Omwille van de prachti-

ge omgeving is het een inspirerende plek om samen te werken en leren.  

 

 

Inschrijven 

Inschrijven kan pas vanaf september 2015. Je kan je interesse wel al 

bekend maken aan frederik.maes@schoolofeducation.eu. Dan word je op de 

hoogte gehouden en ontvang je een herinneringsmail wanneer je je kan 

inschrijven. 

 

 

Meer informatie 

frederik.maes@schoolofeducation.eu | 050 305 143 
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