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(1) Wie is de leraar? 
–de vraag die te weinig gesteld wordt

Teacher Man 

Frank McCourt

“And you called yourself a teacher? I was 

more than a teacher. And Less. In the

high school classroom you are a drill

sergeant, a rabbi, a shoulder to cry on, a 

disciplinarian, a singer, a low-level 

scholar, a clerk, a referee, a clown, a 

counselor, a dress-code enforcer, a 

conductor, an apologist, a philosopher, a 

collaborator, a tap dancer, a politician, a 

therapist, a fool, a traffic cop, a priest, a 

mother-father-brother-sister-uncle-aunt, 

a bookkeeper, a critic, a psychologist, the

last straw.”



(1) Wie is de leraar? 
–het antwoord lijkt al vast te liggen 

• Teken een leraar 

• ‘Apprenticeship of observation’ 

• Impliciete theorieën over lesgeven 

en leren 



(1) Wie is de leraar? 
– vraagt om continue dialoog

• Identiteitsspanningen: persoon en 

professional 

• Spanningen als ‘trigger’ tot reflectie en 

‘bewust’ handelen 



(2) Hoe ontwikkel
je je als leraar? – een

ontdekking als lerarenopleider

Lessen van ‘larpen’ 
voor de leraar



(2) Hoe ontwikkel 
je je als leraar? 
– veel aandacht 
voor effectieve 
professionalisering



(2) Hoe ontwikkel je je als leraar? 
– meer aandacht voor grenzen als leermogelijkheden 

• Grenzen opzoeken 

• Binnen en buitenschools 

• Persoonlijk en professioneel 

• Binnen de professie en erbuiten 

• Verbeelding en ‘werkelijkheid’

• Reflectie

• Dialoog 



(2) Hoe ontwikkel 
je je als leraar? –in de 

context van onderwijs en onderzoek

• Leraar als onderzoeker 

• Agency perspectief

• Resources

• Extensive – bounded – restricted agency 

• Interplay tussen leraar als sense-making 
agent en de sociale context van de school

• ‘lonely’  



(2) Hoe ontwikkel 
je je als leraar? –in 

innovatief onderwijs 

• Leraar in opleiding in context innovatief 
onderwijs 

• Identiteitsperspectief ‘wie ben je als leraar’? 

• Schuivende beroepsbeelden 

• Continue zoektocht: hoe begeleiden? Structuur 
en vrijheid 



Take away 
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