
AOS Leeratelier  aos-omo.nl

In het leeratelier werken aan je startbekwaamheid ...

Wil je je in een 
uitdagende 
omgeving samen 
met anderen 
verder ontwikkelen 
als leraar en 
werken aan je 
(start-) bekwaamheid?

Dan is het leeratelier 
misschien iets voor jou!

In deze brochure laten we diverse studenten aan het woord.

Uitspraken, video en podcast vertellen het verhaal van de leerateliers.
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In het leeratelier werken aan je startbekwaamheid ...

In een groep die bestaat uit studenten van andere vakken, scholen en opleidingen, werk 
je samen met ervaren leraren om met elkaar te leren over en te werken aan het leren van 
leerlingen. 

Dat doe je door bronnen te bestuderen, scholen en instellingen te bezoeken, nieuwe ideeën 
uit te werken, deze uit te proberen door te onderzoeken of en hoe ze in de praktijk uitpakken 
en te achterhalen of ze passen bij jouw visie en aanpak. 

Uitwisseling met ervaringsdeskundigen, gesprekken met leerlingen en inbreng van experts 
helpen je om je professionele basis te verbreden.

Dat geldt voor iedere deelnemer. Zowel de studenten als de ervaren leraren zitten in het 
leeratelier om te leren en om zo (nog) beter te worden in het leraarsvak. 

Het samen leren vanuit verschillende perspectieven verrijkt het leren van iedere deelnemer, zo 
wijst de ervaring uit. 

Dit proces van samenwerkend leren wordt begeleid door de atelierbegeleider, een expert van 
de lerarenopleiding. Kijk en luister over de ervaringen van Monique https://www.youtube.
com/watch?v=Kj9iBMJCLg4 en Gerald https://www.youtube.com/watch?v=FkJYoofI--g.

In het leeratelier werken aan je 
startbekwaamheid

https://aos-omo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Kj9iBMJCLg4
https://www.youtube.com/watch?v=Kj9iBMJCLg4
https://www.youtube.com/watch?v=FkJYoofI--g
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Wat zeggen deelnemende studenten

• Droge theorie vertalen naar de praktijk, dat gebeurde in het leeratelier. 

• We vonden iets interessant en zijn dat gaan uitzoeken. Kijk en luister naar wat Lino 
daarover zegt: https://youtu.be/AL4WsQzQByg.

• De nieuwe ervaringen uit het leeratelier ben ik gaan toepassen in mijn eigen praktijk. 
Meer over de ervaringen van Sterre en Floor: https://youtu.be/W66nK3Q_LJc.

• De koppeling van de inbreng van leerlingen en van ervaringsdeskundigen leidt tot mooie 
stappen. 

• Ik heb mijn onderzoek gedaan binnen het leeratelier: veel werk, maar interessant. (Sterre)

Wat zeggen deelnemende 
studenten

https://aos-omo.nl/
https://youtu.be/AL4WsQzQByg
https://youtu.be/W66nK3Q_LJc
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• Het leeratelier heeft me veel zelfvertrouwen gegeven. Eigen onzekerheden leven ook bij 
anderen en dat hielp mij. Kijk naar hoe Manouk gegroeid is door het leeratelier:
https://youtu.be/QYkz6rt9kW8.

• Mijn leerateliercollega’s hebben mij op grond van hun ervaringen goed vooruitgeholpen 
met waar ik tegenaan liep. Hoe Henk zich verder ontwikkelde door deelname aan het 
leeratelier: https://youtu.be/ZPNydzQBqgY.

• De verschillen in visie van de deelnemers in het leeratelier daagden mij uit om nieuwe 
dingen uit te proberen en zo te ontdekken wat bij mij past.

• De gevarieerde groep van atelierdeelnemers maakt het rijk en dat leidt tot 
horizonverbreding. Dit is wat Julia daarover zegt: https://youtu.be/7FbsTzPjvhY.

Wat zeggen deelnemende 
leraren

https://aos-omo.nl/
https://youtu.be/QYkz6rt9kW8
https://youtu.be/ZPNydzQBqgY
https://youtu.be/7FbsTzPjvhY
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• Het leeratelier biedt vrijheid in wat  je wilt leren en hoe dat gaat aanpakken  
Jolijn legt uit hoe haar leerrouteeruit zag: https://youtu.be/vBp8mSrAyvs.

• Door het leeratelier krijg je  nieuwe perspectieven die niet in het leerboek staan. 
Kijk naar het perspectief vanTamira: https://youtu.be/AT05AuF_tR4.

https://aos-omo.nl/
https://youtu.be/vBp8mSrAyvs
https://youtu.be/AT05AuF_tR4
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Wil je meer horen?

Wil je meer horen?

Klik hier
voor de 
podcast
van Julia

https://aos-omo.nl/
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Hoe past het leeratelier voor studenten van ESoE in hun 
leertraject?

\
Hoe past het leertraject 
voor studenten ESoE in hun 
leertraject?

Klik hier voor
de presentatie van 
Annemiek Vennix

https://aos-omo.nl/
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De organisatie

De organisatie

De leerateliers starten enkele weken nadat het schooljaar begonnen is. De bijeenkomsten 
vinden plaats op de dinsdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

De plaats van samenkomst wordt door de deelnemers bepaald. Meestal is die afwisselend op 
de scholen waar de deelnemende docenten vandaan komen, maar door corona gebeurde dit 
afgelopen jaar ook wel digitaal.

Een aantal keren per jaar komen de verschillende ateliers bij elkaar om met elkaar uit te 
wisselen en nieuwe inspiratie op te doen, bij elkaar en door de inbreng van experts vanuit 
universiteit en hogeschool. 

https://aos-omo.nl/
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Deelnemende scholen

Deelnemende scholen

• De Nieuwste School

• Eckartcollege

• Elzendaalcollege

• Maaslandcollege 

• Merletcollege 

• Metameer

• SG Were Di 

• Sint-Joris College / Parmantscholen

• Sondervick College 

• Van Maerlantlyceum 

• Varendonck College

• Zwijsen College

https://aos-omo.nl/
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Deelnemende lerarenopleidingen

Deelnemende 
lerarenopleidingen

• Eindhoven School of Education

• Faculteit Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen

• Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

• Radboud Docenten Academie

• Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

https://aos-omo.nl/
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Meer weten?

Meer weten? 

Kijk op www.aos-omo.nl 

https://aos-omo.nl/
https://aos-omo.nl/



