
Transferdagen ZAOS
Wederkerig leren tussen studenten



Even vissen
• Menti 1

• Was is jouw rol in het Samen Opleiden



1. Organisatie van de transferdagen

• Generieke kennisbasis

• LER/LUK

• Leervraag / dominante thema

• Keuze workshop

• Rol schoolopleider

Werkplekleren is dus niet leren op de 
werkplek, maar je werk omzetten in 
leerprocessen!



Verander de denkrichting



Menti 2
• Wat versta jij op dit moment onder wederkerigheid in leren

• Wordcloud



2. Uitgangspunten
• Transfer is eigenlijk Transformatie

• Transformatorhuisje
• vraaggestuurd

• PLG – Teamvergadering

• geen herhaling van zetten LERO

• betekenisverlening



De 3 pijlers
Zelfverantwoordelijkheid voor het leren

Vragend begeleiden

Ruimte binnen kaders



De lerarenopleiding

persoon

praktijk theorie

reflecteren

verbinden

afstemmen

Vanuit het perspectief van de leraar in opleiding

Je bespreekt de effecten van het 
handelen

Je ontwikkelt een professionele identiteit

Je krijgt inzicht in het waarom van pedagogisch-
didactisch handelen

what

why

how



Back to the basics
betekent in relatie 
tot de 
transferdagen van 
ZAOS:

Dat de schoolopleider samen met jou kijkt naar de dilemma’s die zich 
voordoen op de werkplek en een belangrijk thema zijn en deze verwoorden 
in een leervraag of ontwikkelthema voor een volgende transferdag...

De inbreng (leervraag of ontwikkelthema) vóór de transferdag samen 
voorbereiden...

De opbrengst van de transferdag bespreken en inbedden in de volgende 
werkplekervaringen...én...die leerontwikkeling vastleggen in het portfolio...



Dus startend vanuit de 
leervraag of een dilemma 
op de werkplek: 

1. Wat is jouw belangrijkste (professionele) leerervaring 
van de afgelopen weken?

2. Met welk professioneel thema ben jij op dit moment 
bezig?

3. Wat is op dit moment jouw belangrijkste leervraag?



impact

• reacties van de leraren in opleiding

• metafoor vogelhuisje

• metafoor technieklokaal

• filmpje studenten



Waardering 2
• Korte vragenlijst

• Met ruimte voor opmerkingen

• Met ruimte voor nieuwe thema's/verzoeken



Waardering 1

• Na iedere transferdag

• Let op: een 7*-schaal



beeldspraak

het vogelhuisje het technieklokaal



Leren in een team



Kritische noot
• Rol van de schoolopleider

• Eerste vereiste: vakmanschap = meesterschap



Reflectie
• Menti 3

• Wat heeft je uit deze sessie aan het denken gezet?


