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Welke ontwikkeling ga jij volgend jaar doormaken? Bekijk het aanbod van Leraar in 

Amsterdam, een kleurrijk beroep.  

Volgend schooljaar heeft Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep een mooi aanbod; voor 

leraren die weten in welke richting ze zich willen ontwikkelen, voor leraren die hun 

toekomstige ontwikkeling willen verkennen en voor leidinggevenden en hr-professionals die 

de ontwikkeling van leraren willen stimuleren en faciliteren.  

Als je wilt weten wat professionalisering jou en je school kan opleveren, kijk dan naar 

onderstaande impressie https://www.youtube.com/watch?v=Y7vA1YBiuQk 

  

Voor degenen die als leraar hun leiderschap willen ontwikkelen: de leergang 

Leiderschap van Leraren.  

Als leraar ben je van grote betekenis voor de leerlingen in jouw 

klas. Maar als leraar kun je ook van betekenis zijn voor de 

school als geheel. Staat jouw school of afdeling voor een 

onderwijsontwikkeling en wil jij als leraar daar een 

voortrekkersrol in nemen, dan kan je in deze leergang daarvoor 

kennis, inzichten en handvatten opdoen. Deze 

leergang Leiderschap van Leraren start in september. Meer 

weten of aanmelden? Klik hier 

 

‘Sinds Leiderschap voor leraren sta ik anders in de school, nóg 

enthousiaster‘. Maureen Gefken, IVKO.  

 

Voor degenen die hun expertise op het pedagogische of didactische vlak willen 

vergroten: de leergang Expert Didactiek & Pedagogiek 

Een uitgebreid handelingsrepertoire onderscheidt de expert van de 

beginnende leraar, net zoals de capaciteit om adaptief en creatief 

met deze kennis en kunde om te gaan. In deze leergang verken je 

bestaande en nog onbekende methodieken. Je stelt jezelf de 

vraag of en hoe deze methodieken passen bij jouw vak, school en 

leerlingen, en natuurlijk ook bij de snelle opmars van blended 

leren. Ben je een ervaren leraar en toe aan verdieping of begeleid 

je stagiaires of startende docenten, dan is deze leergang iets voor 

jou. Meer weten of aanmelden? Klik hier 

‘Mijn honger naar didactiek is nog lang niet gestild’. Pascal 

Waegeniere, ALASCA.  
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Voor degenen die hun toekomstige ontwikkeling willen verkennen:  

een loopbaanoriëntatietraject 

Het beroep van leraar is uitdagend en veelzijdig en er zijn vaak meer 

ontwikkelmogelijkheden dan bekend is, zeker in de grootstedelijke context van Amsterdam. 

Wil je die mogelijkheden verkennen of heb je het gevoel dat je op een kruispunt in je 

ontwikkeling staat, dan is het loopbaanoriëntatietraject iets voor jou.  

 

Wil je meer weten of aanmelden? Klik hier 

 

Voor degenen die loopbaanontwikkeling willen stimuleren en faciliteren: werkplaats 

loopbaanontwikkeling 

Professionele ontwikkeling voor leraren kan niet zonder steun en stimulans. Leraar een 

kleurrijk beroep start daarom een werkplaats loopbaanontwikkeling. Samen met andere 

collega's (schoolleiders, hr-professionals en leraren) neem je een thema dat te maken heeft 

met loopbaanontwikkeling, onderzoeksmatig en in kleine groepen bij de hand. Je brengt je 

eigen onderwerp in en de resultaten zijn meteen toepasbaar in de praktijk. 

 

Verder lezen voor de schoolleider klik hier 

Verder lezen voor de hr-professional klik hier 
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