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Samenwerking – Overleg 

Oprichting  
Antwerp School of Education 



Samenwerking en netwerking, intern en extern 



Samenwerking en netwerking, intern en extern 

• Specifieke 
Lerarenopleiding 

• Onderzoek 
• Dienstverlening 



Samenwerking en netwerking, intern en extern 

• Postgraduaten 
• Nascholingen 
• Individugericht 

& Schoolgericht 
• Inzichten uit 

onderzoek 
vertalen 



Samenwerking en netwerking, intern en extern 

• Onderwijskundige 
professionalisering 
(o.a. docentenopleiding) 

• (Toegepast) onderzoek 
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Samenwerking en netwerking, intern en extern 



Doel 

• Continu en multidisciplinair opleidingstraject  
voor onderwijsprofessionals 

• Competente en ontwikkelingsgerichte leerkrachten 
die sleutelrol blijven opnemen in maatschappij 

• Verdere professionalisering van  
schoolleiders en beleidsondersteuners 

 

• Antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen 

 

    Samenwerking en overleg 



Strategische Beleidsthema’s UAntwerpen 



Visie en uitgangspunten 

1. Gelijke kansen op goed onderwijs voor iedereen 

 Ontplooiing talenten 

 Coaching 

 Communicatie 

 (Super)diversiteit 

 Grootstedelijke context 

 Studiekeuzeproces 



Visie en uitgangspunten 

1. Gelijke kansen op goed onderwijs voor iedereen 

2. Professionaliteit en professioneel leren 

 Waardering beroep 

 Nieuwe rollen 

 Ontwikkelingsgericht 

 Samenwerking 

 Multidisciplinariteit 

 Onderzoekende houding 

 



Visie en uitgangspunten 

1. Gelijke kansen op goed onderwijs voor iedereen 

2. Professionaliteit en professioneel leren 

3. Onderzoek als basis van onderwijsveranderingen 

 Koppeling onderwijs-onderzoek 

 Onderwijs- en leerprocessen 

 Onderwijs- en schoolbeleid 

 Internationale context 

 Onderwijsinnovaties 

 



Visie en uitgangspunten 

1. Gelijke kansen op goed onderwijs voor iedereen 

2. Professionaliteit en professioneel leren 

3. Onderzoek als basis van onderwijsveranderingen 

4. Netwerking en samenwerking 

 Samenwerking SO – HO 

 Samenwerking HO – HO  

 Stages en werkplekleren 

 Flexibele trajecten 

 Hervorming SO 

 Hervorming lerarenopleidingen 
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