
Breda, september 2021

Na zeven jaar komt er een einde aan het lectoraat Leerkracht. Op de Opleiden-in-de-schoolmiddag van  

15 september aanstaande nemen de kenniskringleden en ikzelf met diverse presentaties en een (online) 

receptie afscheid. Met plezier en trots kijken we terug op wat we de afgelopen jaren met elkaar gerealiseerd 

hebben.

Met collega’s en studenten uit scholen en de pabo hebben we meerdere aspecten van het samen opleiden en 

professionaliseren van leerkrachten onderzocht. De onderzoeksresultaten en praktische instrumenten kunnen 

worden gebruikt om samen opleiden steviger te verankeren en door te ontwikkelen.

Ook hebben we de onderzoekslijn in het paboprogramma verstevigd en een bijdrage geleverd aan het  

onderzoekend vermogen van onze studenten. Zij zijn de aanstaande leerkrachten die nu of straks in de  

scholen een bijdrage gaan leveren aan kwalitatief goed onderwijs.

Op de achterkant van dit schrijven ziet u op een poster visueel weergegeven waar we de afgelopen jaren  

aan gewerkt hebben. De poster is echter niet alleen een samenvatting van ons werk maar biedt ook de  

gelegenheid om binnen het partnerschap, met schoolopleiders en mentoren, met studenten en met collega’s 

van de pabo in gesprek te gaan over de eigen kwaliteiten als opleidingsschool.

Als afscheidscadeau bieden we u in dit pakket nog een aantal concrete opbrengsten aan. Graag verwijzen we 

u ook naar de drie Glossy’s waarin het lectoraat Leerkracht de afgelopen jaren haar opbrengsten op een toe-

gankelijke wijze heeft gepresenteerd. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of interesse in andere producten 

of verslagen van het lectoraat, neem dan gerust contact op met Ilse Nagtzaam (partnerinkennis@avans.nl). 

Zij helpt u graag verder.

Als lector ga ik elders een nieuwe uitdaging aan binnen Samen Opleiden & Professionaliseren.

Maar ook u staat nu voor een mooie nieuwe uitdaging: het uitbreiden van het Partnerschap.  

Mogen de opbrengsten van het lectoraat daar een betekenisvolle bijdrage aan leveren.  

Wij wensen u heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

Miranda TImmermans

GLOSSY’S 
Lees de artikelen in deze magazines en proef 
wat de ambitie van het lectoraat Leerkracht is: 
leerkrachten, scholen, de pabo en onszelf helpen 
de leerkracht te versterken om met de blik voor-
uit blijvend goed onderwijs te geven.
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