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DE WERELD VAN
EEN LEERKRACHT

IN OPLEIDING
ONDANKS  NIEUWE  MOGELIJKHEDEN  OM  EEN  DIPLOMA  ALS

LEERKRACHT  TE  BEHALEN ,  BLIJFT  ER  TOCH  EEN

LEERKRACHTENTEKORT  AANWEZIG .

Julie kiest ervoor om na
enkele jaren als
vroedvrouw te werken,
toch haar droom na te
jagen. Ze start in 2019 een
nieuwe studie waarbij ze
een diploma als
leerkracht secundair
onderwijs zal bekomen.
‘Het was niet makkelijk
om deze stap te maken
omdat ik wist dat het
moeilijk te combineren
ging zijn met mijn job. We
zijn ook een huis aan het
renoveren dus daar
kruipt ook veel tijd in.
Toch heb ik nog geen
moment spijt gehad van
mijn keuze en hoop ik in
juni van dit jaar af te
studeren’, aldus Julie. 

ANTWERPEN ,  MEI  2021

Julie had er altijd al van gedroomd om ooit in

het onderwijs terecht te komen. Voor ze zelf

aan kinderen wou beginnen, heeft ze dan toch

de stap gemaakt om met de studie te starten.

Het was nu of nooit, volgens haar. 

 ‘Ik ben inderdaad ontzettend blij dat ik de

studie ben aangevat. Het was altijd al een

beetje een droom als kind om ooit zelf te doen

wat mijn leerkrachten deden. Twee jaar

geleden, speelde het idee van de studie aan te

vatten dan eindelijk in mijn hoofd. Mijn

partner stond erachter en ik ben dus 2 weken

voor de start van het nieuwe academiejaar,

naar het infomoment van Thomas More

geweest. Daar werd ik onmiddellijk heel

hartelijk ontvangen. Ik zou de opleiding op 2

jaar kunnen afronden aangezien ik al een

bachelorsdiploma heb en zou dan enkel op

maandagnamiddag en maandagavond de

lessen volgen.’

Heb je toen ervoor gekozen je onmiddellijk
in te schrijven? 
 (Schudt het hoofd) Nee, ik moest eerst al deze

informatie nog eens bekijken en op een rijtje

zetten. Ook de mening van mijn partner vond



ik hierin belangrijk. Ik was tijdens

de start ook nog steeds aan het

werk als vroedvrouw, wat ook

heel veel tijd en moeite vroeg

van mij. Na twijfel, heb ik me

uiteindelijk toch ingeschreven.

De start was niet even
gemakkelijk denk ik hé? 
 Knikt) Ondanks dat mensen

zeiden dat ik het wel ging

kunnen, ik was immers nog niet

zo heel lang van de

schoolbanken af, was het in het

begin toch moeilijk om een

balans te vinden tussen lessen –

werken – thuis – renoveren - …

Uiteindelijk heb ik deze balans

wel gevonden hoor (lacht)! We

kregen een hele boel informatie,

onder andere ook rond de

specifieke leerresultaten of DRL’s.

Dit zijn competenties die

beschrijven wat je aan het einde

van je lerarenopleiding zou

moeten kunnen. Je bent dan in

september gestart. 

Werd je dan onmiddellijk in
het werkveld van de leraren
gegooid? 

Nee gelukkig maar! We hebben

eerst enkele theoretische lessen

gevolgd rond het maken en

geven van lessen maar ook het

pedagogische kwam aan bod. 

"What's important is to know
which study styles work for
you and to use that
knowledge to your
advantage."

We leerden omgaan met

leerlingen en hun gedrag in de

klas. Oefenen tijdens de lessen

microteaching was dus

noodzakelijk alvorens we op de

echte werkvloer konden gaan

staan. 

Microteaching?
Microteaching is eigenlijk les

geven aan je medeleerlingen in

je eigen vertrouwde omgeving

waarbij je dan tips kreeg van de

je begeleidende docent en zij

konden bijsturen waar nodig.

Een heel leerzaam moment

maar ook wel stressvol aangezien

het dan echt de eerste keer is

dat je les geeft. 

Hoe gaat het dan in zijn werk? 
Wel, afhankelijk van welk

diploma je reeds hebt en welke

vakken je mag geven, werk je

een volledige les uit. Die les kom

je dan voor een deel geven aan

de rest van je medeleerlingen. Ik

wist toen al onmiddellijk dat het

les geven echt iets voor mij was. 
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Ik deed dat zo graag! Ik heb toen

ook al enkele tips meegekregen,

die ik verder zou toepassen

tijdens de stages. Mijn

belangrijkste punt toen, was het

gebruiken van differentiatie

tijdens de lessen. Dat wil

eigenlijk zeggen dat je op elke

leerling zijn of haar niveau werkt.

Ik deed dit vaak wel op gebied

van niveau maar ook gebied van

interesse is hierin belangrijk. Niet

altijd even makkelijk, voor de

vakken die ik geef, nog steeds

niet trouwens. Het bleef dus een

uitdaging tijdens de andere

stages en ook nu blijf ik hieraan

werken. Het gaat hier dan vooral

over de DRL waarbij de

leerkracht fungeert als

begeleider in leer- en

ontwikkelingsprocessen. Ook al

heb ik ondertussen wat ervaring

opgedaan, ik gebruik ook nog

steeds enkele hulpmiddelen

tijdens de voorbereiding van een

les zoals bijvoorbeeld een bundel

waarin allerlei soorten

werkvormen staan of de twee

tandwielen van differentiatie

waarbij op verschillende vlakken

kan gedifferentieerd worden.

Heel handig dus!

 

"What's important is to know
which study styles work for
you and to use that
knowledge to your
advantage."

En ondertussen kreeg je ook
nog theorielessen?
 Klopt, er was een goed

evenwicht tussen de praktijk en

de theorie. Na een periode van

theorie, oefenen en examens,

was het dan tijd om het echte

werkveld te gaan verkennen.

Ondanks dat ik op die moment

al een job in het onderwijs had

aangenomen sinds 2 maanden,

bleef het spannend. Voor het

eerst ging ik beoordeeld worden

op mijn werk. Omdat ik al in het

onderwijs stond, kon ik de stage

uitvoeren op mijn werkplek. Wel

een hele speciale groeistage. 

Leg uit?
 Wel ja, het was toen het begin

van de coronacrisis… De scholen

waren deels gesloten, waardoor

er werd verwacht dat we ook

online lessen zouden voorzien

voor onze leerlingen. Dit had ik

nog nooit gedaan. Het was dus

een hele uitdaging maar toch

heb ik het tot een goede einde

weten brengen. Tijdens deze

groeistage kwamen veel

leermomenten aan bod, waarvan

ik gebruik heb gemaakt om

hierin te groeien. En plots, plots

zat het eerste jaar er al op… Ik

was geslaagd en kon dus

genieten van mijn vakantie. Al

was die vakantie natuurlijk snel

voorbij, al mag ik dat misschien

niet te luid zeggen (lacht).

 



En toen kwam het tweede jaar
aankloppen.
Inderdaad. Dit jaar stond er een

uitbreiding van de theorie van

het eerste jaar op het

programma en ook dit jaar

volgde er weer een stage. Zowel

een stage in het secundair

onderwijs, als een stage waar we

volledig vrij in waren en we een

brede waaier aan

keuzemogelijkheden hadden om

onze stage uit te voeren. Door de

ervaring die ik intussen al deels

had opgedaan tijdens mijn

eerste stage en tijdens het werk,

zag ik de tweede stage ook

helemaal zitten!

 

Zijn er competenties die je op
de dag van vandaag nog
steeds verder inoefent? 
Uiteraard. Je kan niet op 1-2-3

een perfecte leerkracht zijn of na

het bekomen van een diploma

alle kneepjes van het vak kennen.

Er is ook vooral veel ervaring voor

nodig, ervaring dat ik de

komende jaren kan opbouwen.

Zoals al eerder toegelicht, blijft

differentiatie een werkpunt. Ook

het verdelen van mijn tijd is nog

een werkpunt. Dit ligt vooral aan

het feit dat ik het té goed wil

doen en iedereen tevreden wil

stellen. Gaan de weg heb ik wel

al geleerd dat dit niet altijd kan

en je soms ook genoegen moet

nemen met dat iets ook

voldoende kan zijn. Dit kwam

vooral naar voren bij het

voorbereiden van mijn lessen. Ik

besteedde hier zoveel tijd aan

dat ik soms de moed verloor. Pas

tijdens de laatste stage heb ik

gemerkt dat het ook anders kan

en dat een voorbereiding niet

altijd even uitgebreid moet zijn,

maar ook gewoon een rode

draad kan zijn voor je lessen.

Deze verbetering heb ik te

danken aan mijn mentor in de

laatste groeistage, Jolien, dus zij

mag hier toch ook wel even

vermeld worden. 

 



De DRL van leerkracht als

organisator vraagt langs de ene

kant dus nog wat oefening wat

betreft de tijd. Gelukkig bevat

deze DRL ook het

administratieve deel van

leerkracht zijn, waar ik dan weer

heel sterk in ben. Wanneer ik

afspraken heb gemaakt met

leerlingen, collega’s,

begeleidende docenten,… dan

hou ik mezelf hier ook aan. Niets

zo vervelend als afspraken

hebben die niet nageleefd

worden. Wanneer er, door

omstandigheden zoals

bijvoorbeeld één of ander virusje

(lacht) toch iets zou

tussenkomen, verwittig ik mijn

contactpersoon ook zeker op tijd.

Dit werd ook tijdens mijn laatste

groeistage door mijn mentor nog

eens beaamd, dus het is zeker

een fijn gevoel dat ze een

samenwerking met mij als iets

positief ervaren. Wanneer er

opdrachten of

lesvoorbereidingen moeten

worden ingediend, gebeurt dit

ook steeds op tijd. Voor mezelf

zie ik de administratieve taken

binnen deze DRL dus zeker als

een kwaliteit. 

 Wat betreft mezelf bijscholen,

zal ik hier de komende jaren, na

het voltooien van de opleiding

nog verder werk van moeten

maken. 

 

Vertel?
Wel ja kijk, ook jezelf bijscholen

en onderzoek doen naar

nieuwigheden om zo je jezelf bij

te kunnen sturen, is een

onderdeel van de DRL’s. Het

gaan dan vooral over de

leerkracht als innovator (n.v.d.r.

onderzoeker). Door deze

opleiding te volgen leer ik

uiteraard al veel nieuwe zaken.

Ook rond de

onderwijsvernieuwing in de 2e

graad heb ik ondertussen al heel

wat bijscholingen gevolgd. Toch

heb ik soms het gevoel dat ik bij

zaken die ik minder goed onder

de knie heb, te snel naar

collega’s ga om deze vragen te

stellen in plaats van zelf op zoek

te gaan naar antwoorden. Mijn

eigen functioneren en vakinhoud

in vraag stellen, is dus zeker wel

een must. Ik mag er niet altijd

vanuit gaan dat alles wat ik lees

in een cursus, ook effectief klopt. 

 Tijdens het vak innovator heb ik

wel zelf een onderzoek gedaan

naar de aanvangsbegeleiding op

scholen. Ik heb specifiek hiervoor

gekozen omdat ik vind dat deze

begeleiding nog steeds niet dat

is wat het moet zijn, terwijl dit o

zo belangrijk is voor een

startende leerkracht. Dit is ook

gebleken uit het onderzoek dat

ik hiernaar heb gedaan.

 

 



Ook het juist besteden van de

tijd in de les, werk ik zeker en

vast nog aan. Mijn collega’s met

jarenlange ervaring, stellen mij

ook steeds gerust, dat dit niet

abnormaal is dat ik hiermee

soms in de knoop zit.

Wat bedoel je hier juist mee?
Het gaat dan vooral over de

tijdsplanning die ik op voorhand

opmaak, tijdens de

voorbereiding van mijn les en de

effectieve tijd die ik tijdens de les

nodig heb om de leerstof over te

brengen. In het begin was mijn

valkuil hier dat ik ofwel nog tijd

over had tegen het einde van de

les en niets meer voorzien had.

Het omgekeerde kon ook: ik had

te veel informatie voorzien en

had dus tijd te weinig. Hier heb

ik mezelf flexibel mee leren

omgaan. Leerstof die ik niet meer

kan zijn tijdens de les, verschuif

ik nog een stukje mee naar de

volgende les. Wanneer de les zelf

vroeger gedaan is en alles wat ik

wou zien, gezien is, zorg ik ook

voor een alternatief waar de

leerlingen dan verder aan

kunnen werken. Uiteraard

zouden deze aanpassingen niet

nodig moeten zijn, indien ik de

tijdsplanning om voorhand beter

zou kunnen inschatten. Deze

competentie heeft ook weer te

maken met de leerkracht als

organisator, binnen het deeltje

tijd. 

Is het contact met de ouders
steeds even makkelijk vraag ik
mezelf af? 
Nee, zeker niet hoor. Het leven

van onze leerlingen en hun

ouders is niet altijd rozengeur en

maneschijn waardoor contact

wel eens moeizaam kan

verlopen. Er werd in het tweede

jaar ook verwacht, dat we een

keuzevak zouden volgen. Dit wil

eigenlijk zeggen dat je we een

vak kozen uit een andere richting

waarbij we ons zouden

aansluiten om hier zo meer over

te weten te komen. Ik heb toen

gekozen voor

communicatievaardigheden

ouders omdat het contact met

de ouders op de school waar ik

werkzaam ben, niet altijd even

vlot verloopt. Je krijgt sommige

ouders heel moeilijk te pakken,

na verschillende pogingen en

zelfs via verschillende

communicatiekanalen zoals

telefonisch contact, mails,

brieven,…

 

"What's important is to know
which study styles work for
you and to use that
knowledge to your
advantage."



Ik heb hier vooral kunnen

oefenen op de DRL waarin de

leerkracht een partner is van de

ouders en waarbij we via een

vlotte communicatie in contact

moesten staan met ouders en

met hun in gesprek gaan. Het

volgen van dit vak leek mij de

ideale buitenkans om te kijken

wat er mis liep en waar we op

kunnen letten bij het benaderen

van de ouders. Welke zaken

missen we en moeten we

toevoegen alvorens de ouders op

een vlotte manier kunnen

communiceren met ons en

omgekeerd? De aspecten die in

achting moeten worden

genomen zijn zeker duidelijk, al

moet dit natuurlijk situatie per

situatie worden bekeken.

Communiceren met ouders die

open staan voor communicatie

en waarbij er een goede

ouderparticipatie is, is

ondertussen al meer een

kwaliteit geworden. Het

communiceren met ouders

waarvan de ouderparticipatie

niet goed is, blijft een uitdaging.

Ik heb hier snel de neiging om

dan op te geven, terwijl de

leerling in dit geval het

slachtoffer zal zijn. 

Nu lijkt het net of ik heb enkel

maar groeipunten die ik nog kan

verbeteren maar er zijn zeker

nog wel andere dingen in het

onderwijs, 

 

waar ik ondertussen een

kwaliteit van heb gemaakt

(lacht)! 

Welke kwaliteiten kunnen
anderen dan bij jouw
aankloppen voor extra tips? 
Het is altijd raar om positieve

zaken over jezelf te vertellen. In

het begin van de opleiding had

ik het daar moeilijker mee maar

gaandeweg heb ik geleerd dat ik

ook echt wel kwaliteiten bezit. 

 Ik gebruik tijdens mijn lessen

zoveel mogelijke digitale

leermiddelen omdat ik weet dat

leerlingen hier vaak zelf mee

bezig zijn en ze hierdoor de

lessen ook actiever zullen

beleven. Vooral tijdens mijn

tweede groeistage heb ik hier

gretig gebruik van proberen te

maken omdat deze digitale

meerwaarde dan ook beoordeeld

werd door de docent. Ik heb

regelmatig een

PowerPointvoorstelling gebruikt.

Ook digitale tools zoals kahoot,

mentimeter, bookwidgets,…

kwamen aan bod. Uiteraard

worden deze ICT-toepassingen

enkel gebruikt indien ze ook

écht een meerwaarde bieden

voor de lessen. 

 



Ik heb hier zelf een weg in

moeten vinden van hoe ik deze

middelen moest gebruiken, ik

heb raad gevraagd bij collega’s,

webinars gevolgd rond deze

tools,… en ben ondertussen al

veel verder gereikt in mijn kennis

waardoor soms collega’s nu bij

mij ten rade komen rond

bijvoorbeeld PowerPoint. Dit

geeft een fijn gevoel omdat je

dan weet dat je goed bezig bent

en dat een kwaliteit zich aan het

vormen is. De DRL inhoudelijk

expert past hier dan ook zeer

goed bij. 

 Ook het maken van

lesvoorbereidingen moet de

uitgebreide doelstellingen lukte

mij gaandeweg vlotjes. De

lesvoorbereidingen zagen eruit

nog als mijn leven: vol structuur!

(lacht) Ja, ik ben nogal een pietje

precies en alles moet goed zijn.

De structuur vanuit de

lesvoorbereidingen waren ook

goed voor mijn leerlingen

aangezien zij ook aanvullen dat

alles goed verloopt en dat er

structuur aanwezig is. Die

structuur is voor hun ook

belangrijk. Tijdens groeistage 1

heb ik hier mee over geleerd

dankzij Tifany en heeft zij mij

bijgestuurd waar nodig. Tijdens

groeistage 2 ben ik hier helemaal

vertrouwd mee geraakt en zijn

mijn lesvoorbereidingen, 

 

ondanks de moeilijkheden die ik

soms heb ervaart zoals eerder

vermeld, zeker in orde. Ook het

visualiseren van zaken vind ik

een heel belangrijk is. Dit kan op

verschillende manieren

natuurlijk. Wanneer het gaat over

seksualiteit en voortplanting,

probeer ik regelmatig wel eens

didactisch materiaal mee te

nemen naar school zoals

verschillende

voorbehoedsmiddelen, een

moederkoek, filmpjes,… Dit

vinden de leerlingen altijd heel

leerzaam en leuk.

Ik heb me laten vertellen dat
het doelpubliek van de school
niet altijd even makkelijk is.
(Julie werkt op GO! TA Den
Biezerd in Niel)
Wat anderen een moeilijke

doelgroep vinden, vind ik net

heel interessant om mee samen

te werken. Respect werkt in twee

richtingen en als leerlingen

voelen dat jij respect hebt voor

hun, zullen zij dit meestal ook

terug geven. Ik denk dat mijn

persoonlijke aanpak naar de

leerlingen toe hier zeker een

troef kan zijn. In de eerste

groeistage, miste ik het contact

met de leerlingen nog of was het

soms nog onwennig. Hierdoor

kon ik ook niet voluit gaan

tijdens het lesgeven en leek het 



alsof ik het de liefde voor mijn

vak miste. Ik stelde in

onderwijsleergesprekken ook

vaak de verkeerde vragen

waardoor er weinig respons

kwam. Tijdens de tweede

groeistage verliep dit heel

anders. Ik voerde vlotte

onderwijsleergesprekken, liet de

leerlingen aan het woord, liet

hun antwoorden op vragen van

medeleerlingen,… Ik geef mijn

leerlingen vertrouwen waardoor

ze mij ook een stuk toelaten in

hun vertrouwen en zich goed

voelen bij mij. Zeker bij

gevoeligere onderwerpen zoals

bijvoorbeeld seksualiteit en

voortplanting vind ik dit een

belangrijk aspect. Dat leerlingen

zich goed voelen bij mij en ik

hun open ontvang in mijn lessen,

is duidelijk geworden tijdens de

lessen van groeistage twee.

Leerlingen kunnen bij mij terecht

tijdens de lessen voor

vakinhoudelijke vragen maar ook

naast de lessen als ze een

gesprekje willen. Deze kwaliteit

is ook zo terecht gekomen bij

mijn docent, die me achteraf zei

dat ze hoopt dat haar kinderen

later ook zo iemand hebben

vooraan in de klas, waaraan ze

hun vragen kunnen stellen. Voor

mij één van de grootste

complimenten ooit! De kwaliteit

die ik hier weergeef kunnen we . 

 

ons best plaatsen binnen DRL de

leerkracht als opvoeder. Een

andere kwaliteit die ik zeker ook

wil benadrukken en waar ik heel

fier op ben valt ook binnen deze

DRL en hangt samen met de

kwaliteit die ik net heb vermeld.

Ik vermoed dat je het hier hebt
over interactie want ik merk
dat je ook tijdens het gesprek
veel interactie vertoont. 
Klopt, enerzijds gaat het

inderdaad over de interactie die

ik vertoon met de leerlingen.

Tijdens de lessen laat ik

leerlingen mijn uitleg nog eens

in eigen woorden herhalen of

laat ik hen de opdracht nog eens

opnieuw uitleggen. Dit maakt

dat de doelstellingen nog eens

extra in de verf worden gezet en

de kans op slagen groter zijn.

Anderzijds gaat het ook over het

positief klasklimaat dat ik

probeer te creëren door de

leerlingen positief te benaderen

en ook positieve feedback te

geven. Al moet ik toegeven dat ik

hierin ook moest groeien. Tijdens

de eerste groeistage was dit nog

niet volledig in orde en gaf ik

vooral feedback als iets niet zo

goed ging. Tijdens de tweede

groeistage heb ik het anders

aangepakt. De leerlingen krijgen

inderdaad feedback als het niet

zo goed gaat maar evengoed als 

 



ze het wel goed hebben gedaan

door bijvoorbeeld een

complimentje te geven als:

‘wauw, goed dat je dat nog weet

van de vorige les’. 

Is je contact me de ouders dan
even geslaagd als met de
leerlingen?
Wel, ik moet toegeven dat ik dat

niet altijd even makkelijk vond.

Mijn eerste jaar ben ik hier zelf

weinig mee in contact geweest

maar sinds dit schooljaar ben ik

ook klastitularis. Bellen met

ouders, behoort dus nu ook meer

tot mijn takenpakket. Moest ik

ouders aanspreken formeel of

moest ik hen eerder informeel

behandelen? Was het bij iedere

ouder hetzelfde? Hoe breng ik

slechter nieuws over,

bijvoorbeeld bij een slecht

rapport. Allemaal zaken waar je

over begint na te denken, als je

ze moet uitvoeren. Toen we

uiteindelijk in het tweede jaar

een keuzevak moesten kiezen,

heb ik gekozen voor

communicatievaardigheden

ouders, een vak dat wordt

aangeboden binnen de opleiding

banaba zorgverbreding en

remediërend leren. Binnen dit

vak wordt er vooral gewerkt rond

DRL 'partner van ouders' en hoe

we correct met hun kunnen

communiceren. 

Het feit dat ouderbetrokkenheid

niet bij elke leerling hetzelfde is

en op verschillende niveaus kan

plaatsvinden, is mij bijgebleven.

We hebben ook gezien hoe we

ouderbetrokkenheid kunnen

verhogen aan de hand van het

model van de dimensies van

ouderbetrokkenheid. Dit heb ik

ook gebruikt tijdens een

oefening in de praktijk waarbij ik

de ouders van een leerling van

de klas moest opbellen. 

Is dit avontuur geslaagd voor
jou? 

(Knikt) Ik heb uiteraard heel veel

geleerd tijdens deze twee jaar. Ik

kan van mezelf ook zeggen dat

ik echt wel uitblink in enkele

zaken, al zijn er ook wel zaken

waarbij ik af en toe nog hulp kan

gebruiken van collega’s. Ik heb

alle specifieke leerresultaten die

worden verwacht dat je deze

kan, kunnen oefenen gedurende

deze periode. Ik heb ze allemaal

voldoende onder de knie, de ene

al wat beter dan de andere

natuurlijk. Hopelijk heb ik me

ook dit jaar voldoende kunnen

bewijzen en kan ik dit coronajaar

in schoonheid afsluiten! We

zullen zien in juni… Hoe dan ook,

ben ik zo blij dat ik hieraan ben

gestart.

Wij wensen je in ieder geval
ontzettend veel succes!


