
        
 

 
Training 

De Leerkrachtmetamorfose 
 

Waarom een training leerkrachtmetamorfose? 
Deze training zoomt in op jou als leerkracht. Waar ben jij goed in, wat heb je nog nodig om 
gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven en voor jouw leerlingen een gepersonaliseerd aanbod in 
te richten, afgestemd op niveau, tempo, leerstijl, etc.  
 

De inhoud 
Je maakt (hernieuwd) kennis met grote collega’s uit het verleden, o.a. Socrates, Maria Montessori, 
Jan Ligthart. Vanuit deze mooie onderwijsgeschiedenis kijk je welke rol deze illustere voorgangers 
nog steeds spelen in jouw onderwijs: kinderen 
medeverantwoordelijk maken voor hun eigen 
leerproces, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, 
nadenken over de dingen van alledag. Je verdiept je 
in de onderwijs-wijsheden van hedendaagse 
denkers. 
Je wordt bijgepraat over het 70-20-10-model en 
reflecteert op jouw eigen gedrag in jouw groep: 
waar ben je de ‘teacher’, wanneer ben je gevraagd 
in jouw rol als coach? Hoe zit dat met de rol van 
Friendly Mediator?  
Jouw eigen ontdekkingsreis wordt ondersteund 
door de Leerkrachtenmatrix, gebaseerd op de 
theorie van Luc Stevens over Relatie-Competentie-
Autonomie. We leggen de relatie met de 
leerpyramide en de organisatie in de groep. 
Dit alles komt aan bod tijdens deze training / workout. Leer van elkaar wat werkt en durf voor jezelf 
nieuwe doelen te stellen. Samen met collega’s doe je ontdekkingen over jouw pedagogisch handelen, 
didactische vaardigheden, visie op kinderen en natuurlijk jouw visie op onderwijs. Praktijk op basis 
van stevige theorie. 
Leestip vooraf: Ik, de Leraar (Herpen, v. M., 2013-3, NIVOZ/Het Kind,) 
 

Tijdsinvestering 
De training duurt 3 uur. Persoonlijke begeleiding en coaching op de eigen werkplek kan een vervolg 
zijn. 
 

Comments 
 “Ik ben me meer bewust geworden van hoe kinderen mij zien als leerkracht.” 
 “Ik dacht dat ik kinderen al heel veel autonomie geef, maar het kan nog beter!” 
 “Ik deel dezelfde passie voor onderwijs als mijn collega’s een eeuw geleden. Daar ben ik trots 

op.” 
 


