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Flaptekst: 

Van oudsher is het opdoen van werkervaring onderdeel van de opleiding tot leerkracht. In de regel 
was dit voornamelijk opleidinggestuurd. De laatste jaren vindt er langzaam een verschuiving plaats. In 
de tijd dat er wordt gesproken over lerende organisaties en voortdurende professionalisering wordt er 
ook binnen basisschoolbesturen meer nagedacht over de mogelijkheden om toekomstige 
medewerkers (gedeeltelijk) zelf op te leiden. De opleiding tot leerkracht wordt meer een samenspel 
tussen basisschool, opleiding en student. Studenten voeren niet langer alleen opdrachten van de 
PABO uit, maar ook van de school zelf. Daarbij vormt het eigen leerproces van de student een 
uitgangspunt voor de inhoud van de stages. Trajecten volgens dit principe worden veelal besproken 
onder de naam 'Opleiden in de school'. 

'Opleiden in de school' kan betrekking hebben op alle soorten (toekomstige) medewerkers in alle 
soorten onderwijs. Dit boek richt zich daarbinnen specifiek op de opleiding van toekomstige 
leerkrachten in het basisonderwijs. Dit komt terug in de titel van het boek: Toekomstige leerkrachten 
(opleiden) in de school. 'Opleiden' staat hierbij tussen haakjes omdat in de loop van het boek zal 
blijken dat toekomstige leerkrachten vaak meer doen in de school dan dat zij alleen een opleiding 
volgen. Toekomstige leerkrachten in de school kunnen van meerwaarde zijn, ook voor de school zelf. 

Het boek is bedoeld om (bovenschools) schoolleiders informatie en duidelijkheid te geven over (de 
mogelijkheden rond) 'Opleiden in de school'. Het wil een antwoord zijn op de vraag naar een helder 
overzicht waarbij achtergronden en praktische toepasbaarheid hand in hand gaan. Een grote 
hoeveelheid literatuur, documenten en website-informatie is samengebracht en gecombineerd met 
input uit het onderwijsveld. Bij de totstandkoming van dit boek is uitdrukkelijk contact gezocht met 
verschillende scholen en PABO's. 

 

Bestelinformatie: 

Dit boek is te bestellen bij de boekhandel, via 3D - leren en organiseren 
(info@LERENenORGANISEREN.nl) of rechtstreeks bij de uitgever: 
http://www.kluwershop.nl/details.asp?pr=12291 

 

www.leren en organiseren.nl 
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