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Column:

De beroepsgroep als professionele 
leergemeenschap

Joke Kiewiet-Kester, projectleider Doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders

De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen 
van de blijvende professionalisering. Als beroepsgroep laten we daarmee zien dat we gericht 
zijn op het onderhouden en verbeteren van onze eigen kwaliteit en dat we met elkaar een 
professionele dialoog hebben over goed opleiden.

Bovenstaand citaat beschrijft het doel waarmee 
het doorontwikkelproject Beroepsregistratie 
Lerarenopleiders in april 2014 door de VELON 
is gestart. Het is tevens de aanleiding voor een 
column in dit themanummer over professionele 
leergemeenschappen. 

De VELON beheert sinds 2002 een beroeps-
register maar het aantal geregistreerden is ten 
opzichte van het totaal aantal lerarenopleiders 
tot nog toe gering gebleven. Vanuit de beroeps-
groep ontstond, in lijn met ontwikkelingen in 
het Nederlandse onderwijsveld, de behoefte 
om in te zetten op een landelijk dekkend 
beroepsregister. 

Een register is in principe niet veel meer dan een 
namenlijst. Wat heb je eraan om daar als lera-
renopleider in opgenomen te zijn? Waarom zou 
je je willen registreren? En waarom zou je dat als 
instituut of opleidingsschool stimuleren en facili-
teren? De 'what's-in-it-for-me'-vraag wordt mij 
als projectleider vaak gesteld. In het begin vond 
ik hem ook moeilijk te beantwoorden. Het 
persoonlijk belang is namelijk niet generiek te 
bepalen. Welke waarde iemand hecht aan het 
zichtbaar maken van de eigen kwaliteiten is per 
persoon verschillend. Zelf had ik stellig de idee 
'als iedereen goed zijn werk doet, dan is registra-
tie niet nodig'. Inmiddels kijk ik hier anders 
tegenaan. Natuurlijk kunnen lerarenopleiders 
ook prima functioneren zonder geregistreerd 
te zijn. Het zou de praktijk te kort doen anders 
te beweren. Tegelijkertijd zie ik nu dat het 
beroepsregister wel degelijk een belangrijke rol 
kan spelen bij de professionalisering van de 

beroepsgroep. Dat ik mijn mening heb moeten 
herzien, heeft alles te maken met het concept 
'professionele leergemeenschap'.

Graag wil ik dat toelichten door vanuit de term 
'professionele leergemeenschap' eerst in te 
zoomen op het woord gemeenschap. Dáarin 
zit namelijk het antwoord op de waarom-vraag. 
'Professioneel leren' kan prima binnen de eigen 
context. Op lokaal niveau is dat met een kwali-
teitszorgsysteem te monitoren. Dit geeft echter 
geen zicht op de kwaliteit en professionaliteit 
van lerarenopleiders op landelijk niveau. 'De 
lerarenopleiders van Nederland' waar staan zij 
voor? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? 
Een beroepsregister geeft uiteraard geen direct 
antwoord op deze vragen maar biedt wel een 
platform om over deze vragen met elkaar in 
gesprek te gaan. Een landelijk dekkend register 
laat aan belanghebbenden zien dat we als 
beroepsgroep serieus met ons vak bezig zijn, 
een hoge kwaliteit nastreven en dat we daarvoor 
een gezamenlijke basis hebben waarop we 
onszelf en elkaar durven bevragen. Niet alleen 
in de veilige context van het eigen team, de 
organisatie of een samenwerkingsverband, maar 
over de muren heen. Een landelijke gemeen-
schap van beroepsgenoten. 

Als gezamenlijke basis wordt de Beroepsstan-
daard voor lerarenopleiders gehanteerd. Deze
is in 2012 herzien en bestaat uit een grondslag 
en vier bekwaamheidsgebieden. De beroeps-
standaard is vanuit verschillende rollen en van-
uit de diverse contexten te beschouwen. In 
Vlaanderen is gekozen voor de term 'ontwikke-
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lingsprofiel'. Hoewel in Nederland het woord 
'standaard' wordt gehanteerd, is de achterlig-
gende gedachte grotendeels overeenkomstig: 
de beroepsstandaard is een referentiekader voor 
het functioneren en professionaliseren van lera-
renopleiders.

Met registratie committeert een lerarenopleider 
zich aan de beroepsstandaard, hij geeft aan dat 
hij zich hiertoe wil verhouden en zich er verder 
op wil ontwikkelen in relatie tot collega's, zowel 
binnen als buiten de eigen organisatie. De lera-
renopleider laat zien zich ervan bewust te zijn 
dat het onderwijs voortdurend in ontwikkeling 
is en dat hij daarom zelf niet stil kan blijven staan. 
De voorbeeldfunctie ten aanzien van (aanko-
mende) leraren zoals beschreven in de grondslag 
van de beroepsstandaard, wordt hier trouwens 
mooi mee geïllustreerd.

Naast het hebben van een gezamenlijke basis, 
impliceert een professionele leergemeenschap 
dat er gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt 
genomen voor het leren. Wanneer mij wordt 
gevraagd wat voor opleidingsinstituten en -scho-
len de waarde is van een register is steevast mijn 
antwoord: De waarde die het beroepsregister 
voor het werkveld heeft, is de waarde die er door 
het werkveld aan wordt toegekend. Dit antwoord 
is geen makkelijke manier om als organiserende 
partij verantwoordelijkheden te ontlopen, het is 
een fundamentele keuze ten aanzien van positio-
nering van de VELON: De VELON ontwikkelt 
datgene wat voor lerarenopleiders in de lande-
lijke context van opleidingsinstituten en -scholen 
wenselijk, nodig en bruikbaar is ten aanzien van 
hun professionalisering. 
We hebben het volledige vertrouwen dat het 
werkveld de eigen verantwoordelijkheid neemt, 
zowel landelijk als op organisatie- en individueel 
niveau. De VELON organiseert en faciliteert 
vanuit een beroepsgroep vertegenwoordigende 
rol, dienstbaar aan en in continu overleg met 
het werkveld. 
Deze stellingname heeft ook een praktische 
component. Met de doelgroep van leraren-
opleiders, zitten we als organiseerder van een 
beroepsregister in een uitermate bevoorrechte 

positie ten opzichte van de onderwijsregisters 
die op dit moment in Nederland worden ont-
wikkeld voor leraren en schoolleiders. Immers, 
datgene wat we beogen met beroepsregistratie, 
is tevens de kerntaak van de beroepsgroep. 
Lerarenopleiders zijn aangesteld om door middel 
van het stimuleren van professionalisering een 
essentiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit 
van het onderwijs. Onderdelen van de registra-
tieprocedure als peer-review, portfolio, reflectie 
en beoordeling zijn voor hen niet nieuw, ze 
werken er dagelijks mee. Dit maakt dat de 
beroepsregistratie werkelijk voor en dóór de 
beroepsgroep kan worden uitgevoerd.

Zonder 'leren' kun je niet spreken van een profes-
sionele léérgemeenschap. Bij registratie gaat het 
in eerste instantie om bewustwording van hoe 
je jezelf als lerarenopleider positioneert ten op-
zichte van de professionele gemeenschap. Het is 
een moment van reflectie waarna de blik op de 
toekomst wordt gericht: waar sta ik nu, waar wil 
ik heen? Vervolgens komt het leren. De leraren-
opleider bepaalt zijn professionaliseringsweg en 
zoekt naar interessante content en uitwisseling 
met vakgenoten. Vanuit het doorontwikkelpro-
ject willen we deze zoektocht vergemakkelijken. 
Nu de herziene registratieprocedure is vastge-
steld, kunnen we ons hierop richten. We willen 
een professionaliseringsplatform opzetten waarin 
het professionaliseringscontinuüm in beeld wordt 
gebracht. Er is nog een flinke ontwikkelweg te 
gaan, maar ik vind het een cadeautje dat ik er 
als projectleider mee aan de slag mag. Ik ben 
enthousiast en vol vertrouwen dat we opleidings-
aanbod, mooie praktijkvoorbeelden, lectoraten 
en leerstoelen, met een bijpassende kennisbasis, 
gestructureerd samen kunnen brengen. 

Met elkaar zijn we hard op weg de professionele 
gemeenschap zichtbaar te maken en van daaruit 
het leren te stimuleren. De beroepsgroep als 
professionele leergemeenschap, wat een mooie 
gedachte. 

Zie voor informatie over beroepsstandaard en 
beroepsregistratie: www.velon.nl en voor het 
Vlaamse ontwikkelingsprofiel: www.velov.eu.
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