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Welkom bij het symposium  
Leraren leren als gelijken: Wat werkt? 
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Leraren leren als gelijken:  

Wat werkt? 
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Doel 

Wat werkt 

Voor wie 

Onder welke omstandigheden 



 

 

Veronderstellingen opstellen 
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1: Activiteiten waarin leraren als 
gelijken leren, worden effectiever 
als:  

• ze gericht zijn op opdoen kennis met 
actieve, onderzoekende werkvormen 
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2: Activiteiten waarin leraren als 
gelijken leren, worden effectiever 
als:  

• ze een geschikte tijdsomvang hebben 
en voorzien in follow-up activiteiten 
die nodig zijn voor transfer 
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3: Activiteiten waarin leraren als 
gelijken leren, worden effectiever 
als:  

• ze worden geleid door een facilitator 
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4: Activiteiten waarin leraren als 
gelijken leren, worden effectiever 
als:  

• Ze overeen komen met overtuigingen 
van deelnemers 
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5: Activiteiten waarin leraren als 
gelijken leren, worden effectiever 
als:  

• ze een reflectie- en een 
feedbackcomponent hebben 
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6: Activiteiten waarin leraren als 
gelijken leren, worden effectiever 
als:  

• ze video-opnames van lessen 
gebruiken 
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7: De effectiviteit van activiteiten 
waarin leraren leren als gelijken, 
wordt beïnvloed door:  

• persoonlijke  

• interpersoonlijke 

• en randvoorwaardelijke factoren 
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8: Effectieve activiteiten waarin 
leraren leren als gelijken, leiden tot 
opbrengsten op het niveau van:  

• Individu 

• Lesgedrag 

• Leerlingen  

• School 

• Groep  
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Leraren leren als gelijken:  

Het werkt! 



Contact & informatie 

• www.llag.wikispaces.com 

–Bestel ons praktijkboek! 

 

• E: m.c.g.thurlings@tue.nl 
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