
 

Uitnodiging 

Online informatiesessie brede kennisbasis generiek 

vrijdag 9 december, 10.00 - 11.30 uur 

Beste vertegenwoordigers van de landelijke opleidingsoverleggen, 

Het herijkingstraject van de generieke kennisbasis loopt parallel aan de herijking van de 

vakkennisbases. Belangrijke updates van het generieke deel kunnen van invloed zijn op de 
herijking van de vakkennisbasis.  

 

Op vrijdag 9 december a.s. van 10.00 tot 11.30 uur is er een eerste online informatiesessie voor 
de landelijke vakoverleggen en herijkingsgroepen van de vakkennisbases over de voortgang 

en richting van de nieuwe brede kennisbasis generiek. Willen jullie deze informatiesessie 

onder de aandacht brengen bij jullie achterban? 

De kop is eraf… we zijn op weg… één grote gemeenschappelijke kennisbasis voor het generieke deel 

van alle lerarenopleidingen. 

Een enorme opdracht ligt voor ons, maar met een prachtig doel waar we alle opleiders van Nederland 

in mee willen nemen. We zoeken verbinding met de leeruitkomsten, waarvoor onder andere de 

kennisbases bronnen zijn om die leeruitkomsten uit te voeren. 

Naast de generieke, ofwel de pedagogische en didactische, taak van een leraar is er ook 

vakinhoudelijke kennis nodig, zodat de leerkracht van de toekomst goed voorbereid is op haar of zijn 

taak.  

Ook de nieuwste ontwikkelingen in onderwijswereld krijgen een plek. Denk aan digitale geletterdheid, 
veiligheid, diversiteit, gelijke kansen voor alle leerlingen, etc. Dat betekent niet dat onze kennisbases 

dikker worden. Kernconcepten geven de kern aan in de kennisbasis en de opleidingen geven daar 

inhoud aan vanuit hun eigen identiteit en expertise. 
 

Denk mee, deel mee, schrijf mee! 
Op vrijdag 9 december a.s. van 10.00 tot 11.30 uur gaan we opleiders bijpraten. Dat doen we digitaal. 

Ben je geïnteresseerd, of wil je graag meedenken meld je dan hierbij aan voor deze online 

informatiesessie. 
 

Wat gaan we die anderhalf uur doen? 

We starten met een korte introductie van de nieuwe opzet voor de (generieke) kennisbases. 

Dan gaan we verder met een presentatie vanuit de werkgroep generiek. Wat is er al gebeurd, wat is 

de tijdlijn en wat valt er nog te doen. Belangrijk is om een gemeenschappelijke taal te hanteren. 
Hebben we dezelfde kernconcepten voor dezelfde leeruitkomsten? En hoe kunnen we de expertise 

van de vakexperts inzetten bij het schrijven van de didactische concepten? Is het mogelijk om een 
gemeenschappelijke algemene didactiek voor alle vakken neer te zetten en wie van die vakdidactici 

wil gaan meedenken? Zo hopen we het generieke deel van de kennisbases stevig neer te zetten. 

We zijn op weg… samen met alle lerarenopleidingen. Dat betekent niet dat alles gelijk wordt voor alle 
opleidingen, want iedere lerarenopleiding is uniek en dat moet ook zo blijven, maar we hebben samen 

hetzelfde doel; gezamenlijke kennisbases.  
 

Het definitieve programma en de Teams-link ontvangen jullie in de eerste week van december. 

Graag verwelkomen wij jullie op vrijdag 9 december! 

Met vriendelijke groet, 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DGyBL0mYaIkSup_WTxjjjmeOctQhhqHpKsl8WTI1kuV1UMUswSDlOV1JEVUVSOEMwVVBKQzVVS1IzWC4u&data=05%7C01%7Ckarin.vanweegen%40han.nl%7Cb51a6e73877748b41b0c08dac19f02e5%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638035185936295781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tUWlRxSxuRrXdB4IiHiy%2FC7Bw8v1gUVvW4V5KSmEMU8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DGyBL0mYaIkSup_WTxjjjmeOctQhhqHpKsl8WTI1kuV1UMUswSDlOV1JEVUVSOEMwVVBKQzVVS1IzWC4u&data=05%7C01%7Ckarin.vanweegen%40han.nl%7Cb51a6e73877748b41b0c08dac19f02e5%7C5d73e7b7b3e14d00b303056140b2a3b4%7C0%7C0%7C638035185936295781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tUWlRxSxuRrXdB4IiHiy%2FC7Bw8v1gUVvW4V5KSmEMU8%3D&reserved=0


Gerrit Beunk,  

Projectleider 10voordeleraar 

 


