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Onderzoek doen is een krachtige motor voor leren en professionaliseren. Wat geldt voor leraren, 
geldt des te meer voor opleiders. Professioneel leren IN en DOOR onderzoek verdient dan ook een 
belangrijke plaats in de lerarenopleiding en schept bovendien voorwaarden voor een kwaliteitsvolle 
aanvangsbegeleiding en verdere professionalisering. Bij voorkeur berusten beide op studie van 
de praktijk, gebruik van empirische bronnen, en zijn ze gericht op het onderzoekend ontwerpen 
van onderwijs door creatieve productie en evaluatie van inzichten die bruikbaar zijn voor de eigen 
praktijk. Professionaliseren IN en DOOR onderzoek betekent dat men als individu en/of als team de 
regie over de eigen professionele ontwikkeling in handen neemt. Onderzoekende lerarenopleiders 
werken vaak in een team. Waarom zou je als (beginnende) lerarenopleider geen onderzoekend team 
vormen samen met collega’s, binnen de eigen lerarenopleiding, samen met partnerscholen, of nog 
ruimer? 

Op dit Congres voor Lerarenopleiders worden naast de algemene inleiding en keynote lezingen, 
vijf rondes met parallelsessies georganiseerd. De bijdragen tijdens de parallelsessies hebben een 
verschillend karakter. Er is ruimte voor het presenteren van onderzoek (papers, symposia, interactieve 
posters), voorbeelden van goede praktijken en ontwikkelplannen. Er is ruimte tot dialoog onder de 
vorm van een debat over een actueel topic. Met het geven van een plaats aan leergemeenschappen 
vertrouwen we erop dat het “samen leren” ook na het congres zijn vruchtbare bodem verrijkt.
Van harte welkom op het Congres voor Lerarenopleiders 2016!

Namens de congrescommissie:
Inge Placklé
Wouter Cools
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Professionaliseren IN en DOOR onderzoek

Het thema ‘Professionaliseren IN en DOOR onderzoek’ is ruim en omvat verschillende onderzoekstradities 
en -thema’s:
• de lerarenopleider als onderzoekssubject of als onderzoeker;
• lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk;
•  (collaboratief) praktijkonderzoek door opleiders, studenten en/of lerarenteams gericht op het leren van 

leerlingen;
• onderzoek over de lerarenopleiding;
•  onderzoek gericht op het ontwerpen van leeromgevingen: leermaterialen, leerstrategieën, leerstijlen.

Het Congres voor Lerarenopleiders 2016 focust op de volgende zichtlijnen:

Zichtlijn 1: Identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker
Behalve dat lerarenopleiders leraar (in het hoger onderwijs) zijn, hebben ze bijkomende specifieke rollen. Ze zijn 
in essentie ‘leraar van leraren’ en daarenboven wordt verwacht dat ze ook ‘onderzoeker’ zijn van onder meer hun 
eigen praktijk. De identiteitsontwikkeling als onderzoeker is echter nog in ontwikkeling. Het is voor de VELOV 
en VELON prioriteit om aandacht te besteden aan de verruimde identiteitsontwikkeling van de lerarenopleider. 
Inzetten op de rol van lerarenopleider als onderzoeker draagt hiertoe bij. Wie ben ik als onderzoekende 
lerarenopleider? Hoe informeert en verrijkt het doen van onderzoek de opleidingspraktijk en het handelen van de 
lerarenopleider? De uitdaging ligt in het opleiden vanuit en in het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 
Er kan potentieel een spanning optreden tussen de individuele professionele ontwikkeling van de lerarenopleider, 
in lijn met zijn/haar eigen normatieve opvattingen over opleiden, en de richting die het opleidingsteam of de 
opleidingsinstelling wil uitgaan. Hoe gaan we daarmee om?

Zichtlijn 2: Praktijkonderzoek door (toekomstige) leraren 
De laatste decennia werd steeds meer nadruk gelegd op de rol van de leraar als praktijkonderzoeker 
en het belang om het voorbereiden op deze rol in de opleiding te integreren. Dit idee is niet nieuw. 
In het begin van de vorige eeuw wees Dewey er al op dat de leraar best een rol als actief onderzoeker 
kan opnemen. Toch zijn opleidingen nog zoekend naar de beste manier om het ‘leren onderzoeken’ en 
het uitvoeren van praktijkonderzoek op de meest zinvolle manier te integreren in de praktijk van de 
opleiding. Hoe stimuleren we een onderzoekende houding bij studenten? Hoe maken we hen competent 
als leraaronderzoeker om het leren van leerlingen te optimaliseren? Welke eigen competenties moeten 
we verder ontwikkelen om de studenten hierbij optimaal te begeleiden? Ook voor de professionalisering 
van leraren wordt praktijkonderzoek steeds meer ingezet. Onder welke voorwaarden kunnen studenten 
leren door de praktijk te onderzoeken en curriculummaterialen te ontwerpen, met ruime aandacht voor 
vakdidactische materialen en doordachte ICT-integratie?

Zichtlijn 3: Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek 
Met de toenemende aandacht voor praktijkonderzoek in de opleiding van leraren, krijgt ‘congruent 
opleiden’ een nieuwe invulling. Als van studenten in de opleiding en leraren op de werkvloer wordt 
verwacht dat ze hun praktijk onderzoekend verder ontwikkelen en ontwerpen, is het evident dat dat ook 
van opleiders wordt verwacht. Onderzoek van de opleidingspraktijk door opleiders neemt verschillende 
vormen aan. Van teams van opleiders die collaboratief praktijkonderzoek uitvoeren met het oog op het 
verbeteren van de opleiding tot individuele opleiders die een doctoraat maken.
Welke invulling geven individuele lerarenopleiders of opleidingsteams aan onderzoek en het 
onderzoekend ontwerpen van onderwijs? Zijn ze klaar om deze rol op te nemen? Wat zijn succesfactoren? 
Welke ondersteuning is nodig?
De individuele professionele ontwikkeling van de lerarenopleider (bijv. in self-study onderzoek) beoogt 
ook een proces van ontwikkeling binnen de opleiding te stimuleren. Hoe kunnen de nieuw verworven 
competenties van de opleider-onderzoeker optimaal ingezet worden in het team? Wat zijn noodzakelijke 
condities hiervoor? Wat impliceert dit voor de thema’s in een professionaliseringstraject? Wie definieert 
deze thema’s? Wie is eigenaar ervan?

Zichtlijn 4: Leraren, opleiders en onderzoeksinstituten – nieuwe teamverbanden en nieuwe 
praktijken
Academisch wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek, praktijkonderzoek en de 
onderwijspraktijk: gescheiden werelden die dichter bij elkaar komen? Hoe kunnen we dit uitbouwen 
en optimaal laten renderen? Lerarenopleiders hebben een voortrekkersrol te spelen. Het zijn echte 
bruggenbouwers die werelden samenbrengen, zowel door toekomstige leraren op te leiden voor 
praktijkonderzoek, en leraren erbij te ondersteunen als door zelf het goede voorbeeld te geven.
Intussen zijn samenwerkingsverbanden ontstaan waarin verschillende partijen, ieder met hun eigen 
rol en ieder met het oog op de productie van een eigen type op onderzoek gebaseerde kennis. Welke 
rollen hebben de verschillende actoren in dergelijk onderzoek? Wat levert het op aan (type) kennis en aan 
professionalisering en praktijkverbetering?

Zichtlijn 5: Impact van onderzoek in het werkveld
Ondanks vele inspanningen blijft de kloof tussen onderzoek en werkveld nog steeds bestaan. 
Leraren(opleiders) hebben vaak het gevoel dat empirische resultaten niet toepasbaar of relevant zijn voor 
de dagelijkse praktijk. Omgekeerd begrijpen onderzoekers niet waarom hun resultaten de praktijk niet 
weten te overtuigen. Is die kloof effectief zo groot als deze stereotypering voorstelt? Wat levert onderzoek 
nu op voor de dagelijkse praktijk? Bieden onderzoekende teams een soelaas om onderzoek te vertalen 
naar de praktijk en dragen ze effectief bij aan een betere opleiding?
Worden onderzoekende (toekomstige) leraren betere leraren aan bijvoorbeeld Academische Opleidings-
scholen (Nederland) of Onderzoekende Scholen (Vlaanderen)? Ontwikkelen leerlingen zich optimaler? 
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Last but not least: hoe gaat het onderwijsbeleid om met resultaten uit onderzoek en welke implicaties 
heeft dit?

Zichtlijn 6: Divers
Waardevolle bijdragen die minder aansluiten bij de vorige zichtlijnen, maar wel relevant zijn voor het 
opleiden van toekomstige leraren verdienen ook hun plaats in het programma.

Deze thema’s komen aan bod tijdens een centraal programma en parallelsessies. Er zijn parallelsessies 
met gelegenheid tot het stellen van vragen: 
• Onderzoekspresentaties: individueel of symposia
• Good practices

En sessies met inbreng van het publiek: 
• Posterpresentaties 
• Ontwikkelplannen
• Debatten
• Leergemeenschappen

Dankwoord
Het organiseren van een congres is enkel mogelijk door samenwerking van verschillende instellingen, 
organisaties en individuen. Voor de organisatie van het VELON-VELOV congres 2016 is dit niet anders. 
Daarom wil de congrescommissie enkele woorden van dank richten tot: de Verenigingen voor Leraren-
opleiders Vlaanderen en Nederland en respectievelijke voorzitters, Inge Placklé en Jules Pieters, vice-
voorzitter Miranda Timmermans, de Vrije Universiteit Brussel en rector Paul De Knop, het Departement 
Lerarenopleiding en voorzitter professor Evert Zinzen en aan alle sponsoren van het congres.

Een grote waardering en dankbaarheid is er ook voor de leden van het reviewteam en de 
themacoördinatoren van de verschillende zichtlijnen. Zij leverden een waardevolle inbreng om de 
kwaliteit van de bijdragen binnen het domein van de lerarenopleiding te garanderen door het zorgvuldig 
reviseren van de ingestuurde abstracts. Eveneens een woord van dank aan alle deelnemers, zonder jullie 
heeft het organiseren van een congres geen zin. 

Praktische zaken

Wifi
In de Vrije Universiteit Brussel kunt u gebruik maken van wifi via een guest account. In uw congresbadge 
vindt u een kaartje met uw unieke inloggegevens.
Congresbezoekers die beschikken over een Eduroam account krijgen ook toegang tot het net.

Twitter
Kom in contact met anderen, laat wat van je horen en ontdek wat er speelt:
Twitter mee door @velov16 te volgen of gebruik #velov16.

Informatiemarkt
De volgende organisaties hebben een stand in de Mandela zaal:
 
- Acco Uitgeverij
- CEPM
- Garant Uitgevers
- Kritisch Denken BV
- het Ontwikkelingsinstituut
- Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO (PO Raad/VO-raad)
- Uitgeverij Coutinho - epo distributie 
- Uitgeverij De Boeck
- VELON
- VELON Beroepsregistratie
- VELOV

Vroege Vogel programma Vrijdagochtend, 8.00-9.00 uur – gebouw L
Op vrijdagochtend 5 februari kunt u deelnemen aan het Vroege Vogel programma. Op het terrein van de 
campus bevindt zich de Fit-O-Meter, een 500 meter lang loop- en wandelparcours rond de VUB atletiekpiste 
met onderweg 8 oefenstations. U krijgt de mogelijkheid om dit parcours op eigen gelegenheid of met 
begeleiding af te leggen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de registratiebalie. 
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Programma
Donderdag 4 februari 2016

08.00 – 09.00 uur Ontvangst en registratie Mandela zaal, 
gebouw Q

09.15 – 09.30 uur Opening en verwelkoming door voorzitter Inge Placklé, 
VELOV en vice-voorzitter Miranda Timmermans, VELON

Plenaire zaal, 
gebouw Q

09.30 – 10.30 uur Keynote ‘Professionaliseren IN en DOOR Onderzoek’, 
Professor Nadine Engels, Vrije Universiteit Brussel

Plenaire zaal, 
gebouw Q

10.30 – 10.45 uur European perspectives: EU policy cooperation on 
teacher education, Thomas Pritzkow, European 
Commission 

Plenaire zaal, 
gebouw Q

10.45 – 11.15 uur Nederlandse beleidsvisie op de lerarenopleiding,
Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Plenaire zaal, 
gebouw Q

11.15 – 11.45 uur Koffiepauze met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

11.45 – 13.00 uur 1e ronde parallelsessies Subzalen, 
gebouw D

13.00 – 14.00 uur Lunch met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

14.00 – 15.15 uur 2e ronde parallelsessies Subzalen, 
gebouw D

15.30 – 16.45 uur 3e ronde parallelsessies Subzalen, 
gebouw D

16.45 – 17.15 uur Koffiepauze met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

17.15 – 18.15 uur Invited keynote ‘Professionalizing in and through 
research’, Research studies and active learning promoting 
professional competences in Finnish teacher education, 
Professor Hannele Niemi, University of Helsinki, Finland

Plenaire zaal, 
gebouw Q

18.15 – 19.15 uur Netwerkmoment met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

20.00 – 22.30 uur Congresdiner La Manufacture

Plenaire lezingen

‘Professionaliseren IN en DOOR Onderzoek’
Professor Nadine Engels, Vrije Universiteit Brussel
Zowat een eeuw argumenteren onderwijsdeskundigen, met wisselende intensiteit, dat 
onderwijzen een complexe activiteit is die vereist dat leraren onderzoekers zijn van hun eigen 
praktijk. In de 21ste eeuw krijgt onderzoekend leren en handelen eindelijk voet aan de grond in 
de onderwijspraktijk. De brede waaier aan toepassingen die vandaag naast elkaar bestaan, is het 
resultaat van uiteenlopende tradities. In de keynote wordt eerst geschetst hoe deze toepassingen 
zich situeren in verschillende discours over professionaliteit, verantwoordelijkheid, autonomie 
en ontvoogding. Vervolgens wordt toegelicht wat de uitgangspunten, de doelen en de praktijk 
van de onderzoekende school aan de Vrije Universiteit Brussel zijn en wat dit bijdraagt aan de 
professionalisering van studenten, leraren en opleiders.

Professionalizing in and through research – Research studies and active learning 
promoting professional competences in Finnish teacher education 
Professor Hannele Niemi, University of Helsinki, Finland
The Key Note lecture presents how student teachers in Finnish teacher education programs benefit 
from authentic researcher experiences as part of their pre-service education. The data were 
collected by electronic questionnaires (n = 287) at two Finnish Universities. Teacher education 
programs guided student teachers to use and conduct research in the teaching profession. The 
results indicate that student teachers value research experiences. Research studies promoted 
professional competences and supported students’ growth toward evidence-based practice and 
21st century skills. Active learning experiences reinforced this positive effect. The implementation 
of research studies, quality of supervisors and integration with other studies were crucial.
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Congres voor Lerarenopleiders 2016 Professionaliseren IN en DOOR onderzoek

Zaal D.0.02 
De rol van subjectiviteit en persoonlijke 
ontwikkeling in onderzoek
•  Mijn professionele identiteit van 

lerarenopleider als onderzoeker: 
meerstemmig en in dialoog

•  Kenniscreatie. Handelingsonderzoek door 
de lerarenopleider als het gaan van de weg 
van de held

•  Persoonlijke ontwikkeling als startpunt 
voor onderzoek

R. Vandamme, C. Vloet, M. de Ronde
Symposium

Zichtlijn 1:
Identiteit van de lerarenopleider 
als onderzoeker

47 Zaal D.3.04 
Beroepsregistratie in breed perspectief
•  Opbrengst doorontwikkeling: een 

flexibele bij de werkcontext passende 
registratieprocedure

•  Pilots: Beroepsregistratie in de eigen 
werkcontext

•  Verkenning: Het opzetten van een 
professionaliseringsplatform

J. Kiewiet-Kester, E. Suasso
Symposium

Zichtlijn 6:
Divers

104

Zaal D.3.06
De inzet van ICT bij taalonderwijs: 
implicaties voor de lerarenopleiding
•  De effectiviteit van de Serious Game LINGO 

Online voor de uitspraak van het Engels: 
Implicaties voor de lerarenopleiding

•  Nieuwe vormen van arrangeren van 
leermiddelen en taalactiviteiten in het po

•  De inzet van ICT om beginnende 
geletterdheid te bevorderen: Wat zijn 
onderbouwde en haalbare ICT competenties 
voor (toekomstige) leerkrachten

W.J. Trooster, W. de Boer, J. Voogt
Symposium

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

27

Zaal D.3.15
Twee Vlaamse professionaliserings-
initiatieven voor lerarenopleiders:
het belang van onderzoek centraal! 
•  ‘De Masterclass voor Lerarenopleiders 

Onderzocht’ Professionaliseringsinitiatief 
Leuven

•  ‘De Masterclass Praktijkonderzoek 
voor Lerarenopleiders’ 
Professionaliseringsinitiatief Gent

•  ‘Ervaring van deelnemer van de Leuvense 
Masterclass’ 

•  ‘Ervaring van deelnemer van de Gentse 
Masterclass’: Historisch redeneren: een 
reality check

J. Hurtekant, F. Maes, K. Carnel,
A. Adriaenssen, H. Tack, J. De Wilde, 
L. Brille
Symposium

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

97
Zaal D.3.05

‘Communities of Practice’ als voertuig 
voor ontwikkeling
•  ‘Boeiend onderwijs en betrokkenheid van 

leerlingen.’
•  Wat en hoe leren leraren in opleiding in CoPs?
•  De CoP als hefboom voor schoolontwikkeling
P.P.M. Hennissen, D. Wetzels, H. Acampo, 
R. Kierkels
Symposium

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

105

Zaal D.3.16
ICT-integratie in de lerarenopleiding: 
professionaliseren in en door onderzoek
•  ‘Van ICT-competentieprofiel tot teacher 

design teams: meten, weten, … en actie!
•  Op weg naar de lerarenopleiding voor 

de 21ste eeuw: Professionalisering van 
lerarenopleiders op het gebied van leren en 
lesgeven met ICT

•  Literatuuronderwijs met multimediale 
blogopdrachten: Ontwerponderzoek in een 
multidisciplinair team 

J. Tondeur, J. van Braak, K. Aesaert, 
B. Pynoo, A. Smits, R. Bruijn, H. La Roi, 
F. van Renssen, J. Voogt, C. Teunissen, 
A.M. van Loon
Symposium

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

67

Zaal D.2.06
Lesson Study: door samenwerken de les 
versterken
• Door samenwerken samen leren
• Door samenwerken leren differentieren
• Door samenwerken leren van leerlingen
S.L. Goei, T. Schipper, A. Emans,
T. Bosma, M. Vreeburg
Symposium

Zichtlijn 5:
Impact van onderzoek in het 
werkveld

128

Zaal D.2.09
Faciliteren van sociaal leren in de 
lerarenopleiding
E.M. Vrieling, A. van den Beemt
Onderzoekspresentatie

Studenten raken intrinsiek gemotiveerd 
tijdens de minor leerpsychologie ‘Het 
gemotiveerde brein’ 
E. Siebenlist, P. Hennissen
Good Practice

Hoe autonomie-ondersteunend werkt 
een docent binnen honours onderwijs?
T. Kingma, E. Kamans, M. Heijne-
Penninga, M. Wolfensberger
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 5:
Impact van onderzoek in het 
werkveld

114

49

55

Zaal D.2.18
Franse literatuur, drama en 
docentenvaardigheden. Een 
motiverende drieslag
F. Lucas
Good Practice

C-PaCK: een blended leeromgeving voor 
het leren onderwijzen van mondelinge 
interactie in Frans voor toekomstige 
leerkrachten lager onderwijs
C. Larmuseau, K. Dewaele,
L. Van Craesbeek, F. Depaepe, P. Desmet, 
J. Elen, M. Vandewaetere
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

139

100

Zaal D.2.10
De Kennisbasis ICT en de 
lerarenopleidingen
J. de Vries, J. van der Molen, W. Trooster
Onderzoekspresentatie

Digitale Didactiek: een exploratieve 
casestudie naar een opleidingstraject 
‘online lesgeven’
B. Philipsen, J. Tondeur, C. Zhu
Onderzoekspresentatie

Firm goals - flexible means: De 
Kennisbasis ICT op basis van Universal 
Design for Learning
R. Wierda, R. Barendsen
Good Practice

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

17

138
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Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

85

10

Zaal D.2.20
Een lerarenopleiding en studenten in 
kansarmoede: de krachten gebundeld!
A. Van Hooste, L. Spanjers, B. Meeus, 
K. Jacobs
Onderzoekspresentatie

Kinderrechteneducatie in de 
lerarenopleiding voor het lager 
onderwijs: stand van zaken, 
opportuniteiten en behoeften
A. Van Kelecom, J. Van Ongevalle,
H. Knipprath
Onderzoekspresentatie

Onderzoekend de eigen 
opleidingspraktijk verbeteren gericht 
op het voorbereiden van aanstaande 
leraren voor de samenwerking met 
ouders
L. Vandermarliere, E. de Bruïne, 
J. Franssens, S. Van Eynde, L. Vloeberghs, 
M. Willemse
Onderzoekspresentatie

61

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

58

4

Zaal D.2.23
Rekenen-wiskunde en didactiek op de 
pabo in samenhang
G. Boersma
Onderzoekspresentatie

Pabo-studenten leren diep; een 
onderzoek naar onderwijs in een 
veranderende samenleving voor het 
pabo-curriculum
J.M.M. Kaskens, E. van Koeven
Onderzoekspresentatie

Onderzoek naar effectiviteit van de 
begeleiding van afstudeeronderzoek op 
de HAN pabo
H.J.M. Stokhof, M. Zegers, D. Wammes
Onderzoekspresentatie

46

Zaal D.0.03
Het vergroten van professionele 
ruimte van docenten bij professionele 
leergemeenschappen, promotiebeurzen 
en onderwijstraineeships/Eerst de Klas
•  Opvattingen van schoolleiders over hun rol 

in de professionele ruimte van docenten
•  Professionele ruimte van docenten 

die deelnemen in professionele 
leergemeenschappen en de relatie tot 
onderwijsontwikkeling

•  De professionele ruimte van docenten in 
het kader van Onderwijstraineeship en 
Eerst de Klas

•  Professionele ruimte van leraren in de 
context van de promotiebeurs

H. Schaap, J. Meirink, H. Oolbekkink, 
P. Meijer, H. Leeferink, R. Zwart, 
A. van der Want
Symposium

Zichtlijn 6:
Divers

149
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Zaal D.3.06
Inductietraject startende leerkrachten 
in het basisonderwijs
I.M.G. Schouwenaars, D.J. Nijman, 
M. Bouwhuis, R. Gudden, W. Folker
Ontwikkelplan

Van startbekwaam naar bekwaam: 
ondersteuning van startende leraren 
door middel van een doelgerichte 
dialoog
M. Snoek, I. Oudkerk Pool, J. Kenkel
Good Practice

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

119

66

Zaal D.2.20
De wendbare MBO-student
L. Kampman, S. Dooper, H. Pont
Debat

Praktijkonderzoek, een hefboom voor 
de implementatie van EDO in de praktijk
T. Remerie, B. Merckx, E. Thoen
Debat

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

87

142

Zaal D.3.12 
Ontwikkelen van responsieve 
gespreksstrategieën tijdens het 
reflecteren met jonge kinderen
A. Vanherf, A. Biesmans, 
V. Van Raemdonck
Ontwikkelplan

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

40

Zaal D.0.03
De onderzoekende leraar in het curriculum 
en het professionaliseringsbeleid van een 
lerarenopleiding
• ‘De leraar als onderzoeker’ in het curriculum
•  De lerarenopleider als begeleider van ‘de 

leraar als onderzoeker’
•  Krachtige voorbeelden van praktijkgericht 

onderzoek door studenten en docenten uit 
UC Leuven-Limburg

L. Vloeberghs, G. Decin, L. Alaerts, 
T. Vandersmissen, J. Van Dessel
Symposium

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

135

Zaal D.3.13
“De onderzoeker in mij”
J.I.G.M. Tuithof 
Leergemeenschap

Zichtlijn 1:
Identiteit van de lerarenopleider 
als onderzoeker

57

Zaal D.2.23
Een instrument om een leernetwerk te 
typeren
Q. Kools, R. van de Sande, B. Koster, 
T. Béneker
Ontwikkelplan

Deliberatie over deliberative inquiry: 
een beraadslagend onderzoek over 
onderwijsvrijheid in de lerarenopleiding
R. Wouters, I. Geerinck, J. Thys
Ontwikkelplan

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

54

146

Zaal D.3.15
Mobiele applicaties als tool 
voor het personaliseren van 
professionaliseringstrajecten
J. Peeters, K. Lombaerts, F. De Backer
Ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de 
lerarenopleidingen, een ontwikkelplan
P. Fisser, A. Stijker, M. van der Hoeven, 
S. Loenen
Ontwikkelplan

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

79

143

Zaal D.2.09
Minder evalueren
S. Van Acker, N. Roels
Debat

Zichtlijn 5:
Impact van onderzoek in het 
werkveld

140

Zaal D.2.10
Velov-leergemeenschap Digitaal Leren
J. Thys, J. Tondeur, B. Pynoo, 
L. Vandeput, W. Hustinx
Leergemeenschap

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

19

Zaal D.3.05
Ontwikkelingsbewust bevorderen van 
effectief docentgedrag. Tussenbalans 
van een reviewstudie
D.W. Maandag, M. Helms-Lorenz
Posterpresentatie

Wat doen we met ons BREIN in het 
BEWEGINGSONDERWIJS?
P. Tijtgat
Posterpresentatie

How adults learn to teach without the 
support of teacher educators
J.A. Bytheway
Posterpresentatie

De academische leerkracht: 
onderscheidend in de klas?
S. Dijkema, S. Doolaard
Posterpresentatie

De interpretatie van prestaties op de 
Kennisbasis Rekenen en Wiskunde op 
basis van opleidingskenmerken
P. Hendrikse
Posterpresentatie

Pedagogisch handelen van leraren 
basisonderwijs onder druk?
M.M. Gemmink, M. Fokkens-Bruinsma, 
K. van Veen
Posterpresentatie

Poster

9

106

111

39

112

150

Zaal D.3.16
Design-based research: ontwikkeling 
van scenario voor begeleiding van 
vraaggestuurd leren
H.J.M. Stokhof, B. de Vries, R. Martens, 
T. Bastiaens
Posterpresentatie

Langetermijneffecten van het 
accreditatieproces op de kwaliteit 
van de opleiding zoals ervaren door 
lerarenopleiders
K. Dammers, P.M. Murre
Posterpresentatie

Reflectievaardigheden van cursisten 
in een competentiegerichte SLO met 
gebruik van een digitaal portfolio
E. Holvoet, K. De Jaeger
Posterpresentatie

De relatie tussen toetsvorm, 
toetsmotivatie en toetsprestaties van 
studenten in de lerarenopleiding
J.H.M. Castelijns, K. van den Boomen
Posterpresentatie

Samen ontwerpen van een 
toekomstgerichte en authentieke 
toetsstrategie
E. Vinois, I. Ruys, V. Martens
Posterpresentatie

Anders evalueren en rapporteren
N. Roels, S. Van Acker
Posterpresentatie

Poster

23

118

110

89

59

132

Zaal D.2.06
Onderzoek naar de lerarenopleider als 
rolmodel in didactische inzet van ICT
Velon-themagroep: ’ICT en de 
lerarenopleider’
J. Bottema, J. van der Meij, G. Dummer, 
A. Walraven, S. Rozendal, M. Schols
Leergemeenschap

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

144

Zaal D.2.12
Werken met verhalen. Leren 
samenleven in de superdiverse wereld 
van vandaag
Y.A.M. Leeman, F.H. de Beer, 
F. van Renssen, E. van Koeven, K. Haar, 
W. Sonnenberg
Leergemeenschap

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

32

Zaal D.0.02
Onderzoek doen in een self-study 
community: een gezamenlijke reis
•  Een self-study naar het geven van feedback 

aan docenten-in-opleiding
•  Samen kennis verwerven over het 

begeleiden van een self-study community
•  Verschuivingen en veranderingen in 

self-study onderzoek. Ervaringen van een 
self-study community

M. Lunenberg, W. Kruithof, A. Berry, 
P. van den Bos, J. Geursen
Symposium

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

28

Zaal D.3.14
Lerend netwerk ‘gelijke 
onderwijskansen in Noord en Zuid’: een 
bijdrage aan de internationalisering van 
opleidingsonderdelen?
S. Bauwens, S. Van Der Stighelen
Leergemeenschap

Zichtlijn 6:
Divers

109
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Zaal D.2.10
Door onderzoek op weg naar 
een duurzame relatie tussen 
lerarenopleiding en basisonderwijs op 
het gebied van schoolontwikkeling, 
professionalisering en opleiden
H.J.M. Stokhof
Good Practice

Het werkveld als voortrekker in de 
programmering van onderzoek
M. Haalboom, M. Kruiskamp, 
J. van Meurs, E. van den Berg
Good Practice

Grensoverschrijdende experimenten in 
een Professionele Leergemeenschap
W. Jongstra, I. Pauw, H. van den Ende
Good Practice

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

7

78

122

Zaal D.2.09
Het mes snijdt aan twee kanten? De 
mogelijke bijdrage van onderzoek aan 
de optimalisering van Professionele 
Leergemeenschappen in het VO
J.A. Meirink, B. Smit, W. Admiraal, 
H. Sligte, Y. Emmelot, W. Schenke, 
M. Buisman
Onderzoekspresentatie

Leren van ervaring - een analyse van 
reflectieve dialogen van leraren
M.M.C. Schildwacht
Onderzoekspresentatie

Eye Opener: een concept voor 
begeleide intervisie gericht op omgaan 
met studentendiversiteit binnen 
stagebegeleiding
K. Durinck, A. Standaert
Good Practice

Zichtlijn 5:
Impact van onderzoek in het 
werkveld

33

160

35

Zaal D.3.15
De bruikbaarheid van studentonderzoek 
voor het verbeteren van de 
lerarenopleiding. De casus burgerschap
F.H. de Beer
Good Practice

Regelarm en leerrijk: gelukkig leren
N. Wessels
Good Practice

Bildung in de lerarenopleiding: practice 
what you preach
B. Hermsen, J. Bolding
Good Practice

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

36

148

147

Zaal D.3.16
Docenten leren van (en door) studentevaluaties
M. Janssen, M. Lemmen
Good Practice

Presentatie ‘Raamwerk Zij-instroom in Beroep’
P.J. Wildschut, S. de Blauw, C. Immens
Good Practice

De toetsing getoetst: de kwaliteit van 
toetsing op de lerarenopleiding onder 
eigen loep
M.J. Peters, F.H. de Beer, T. van Schilt-Mol
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

48

121

115

Zaal D.0.02
Professionaliseringsactiviteiten gericht 
op professionele ontwikkeling van 
lerarenopleiders in en door onderzoek
Velon-themagroep: ’Lerarenopleiders 
professionaliseren in en door onderzoek’
•  Professionaliseren van lerarenopleiders met 

betrekking tot het doen en begeleiden van 
onderzoek: een landelijke survey

•  Een training voor lerarenopleiders gericht 
op het begeleiden van onderzoek

•  Leren begeleiden van studenten bij het  
formuleren van onderzoeksvragen door 
schoolopleiders en directeuren

M. Willemse, F. Boei, L. van Wessum, 
B. van Veldhuizen, M. Enthoven
Symposium

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

18 Zaal D.3.04
Het stimuleren van de intuïtieve 
pedagogische tact van leerkrachten 
middels een systemische benadering
G. Sipman
Onderzoekspresentatie

Veranderingspatronen in de 
ontwikkeling van het professionele zelf-
concept van leraren-in-opleiding tijdens 
de lerarenopleiding
M.M. van Rijswijk, S.F. Akkerman, 
J.W.F. van Tartwijk
Onderzoekspresentatie

Zelfdialoog, peerdialoog en 
supervisiedialoog: drie manieren om de 
eigen onderwijspraktijk te onderzoeken
D. Knezic, P. Meijer
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 6:
Divers

5

93

157

Zaal D.3.06
Excellente rekenaars verzorgen 
opleidingsonderwijs aan 
medestudenten als uitdaging
V. Duman, R. Keijzer
Good Practice

Aanpakgedrag reken-wiskundeopgaven 
bij de kennisbasistoets rekenen-
wiskunde
R. Keijzer, J. Faarts
Good Practice

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
W. Smets
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 6:
Divers

6

8

34

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

15

12

Zaal D.3.05
Krachtige STEM-leraren vormen: naar 
een multidisciplinaire STEM didactiek
H. Bossuyt, N. Vandamme
Onderzoekspresentatie

Omgaan met Bumby Moments in de 
context van Technisch Beroepsonderwijs
E.B. Klatter, C. Vloet, G. Kessels, 
S. Janssen
Onderzoekspresentatie

Kritische internet- en 
onderzoeksvaardigheden: 4 modellen 
vergeleken
J.M. Banine-de Smit, A. van den Beemt, 
P. den Brok
Onderzoekspresentatie

161

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

94 Zaal D.2.20
‘Klaar voor de Start!’ 
Geschiktheidsonderzoek studenten 
universitaire lerarenopleiding (ulo)
J.K.W. Riksen
Good Practice

Gelderse Professionaliseringsagenda: 
regionaal leernetwerk MBO in de regio 
Nijmegen
T. Schinkel, A.M. Smelt-Medendorp, 
A. Dickhout, R. Driessen
Good Practice

120

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

52 Zaal D.0.03
Kleine vraag, grote gevolgen: leraren-
opleiders onderzoeken hun eigen praktijk
Q. Kools, B. Koster
Good Practice

Hoe zet je een team van lectoren aan tot 
onderzoek?
S. Coppens
Good Practice

Peer-review: vakdocenten benutten 
gezamenlijke kennis om opleiding 
nationaal te verbeteren
H.W.M. Fuchs, G. Hoogland
Good Practice

53

77

Zaal D.3.14
Ontwikkeling professionele identiteit 
door zelfonderzoek
B.W.P. van den Berg, K. Meijlink 
Good Practice

Professionele identiteitsspanningen van 
aanstaande en beginnende leraren op 
de werkplek en hoe ze ermee omgaan 
vanuit agency
J.J.M. Geldens
Good Practice

Praktijkonderzoek en 
curriculuminnovatie: hand in hand
G. Mathieu, L. Dewulf, F. Kazimoto, 
J. Janssens, E. Dejonghe
Good Practice

Zichtlijn 1:
Identiteit van de lerarenopleider 
als onderzoeker

70

73

102

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

83

117

Zaal D.2.23
Het openen van de black box van 
ontwerponderzoek: een bijdrage vanuit 
het project Onderzoek in Beweging
L. Tamassia, G. Cornelissen, F. Depaepe, 
M. Simons, T. Storme, K. Van de Keere, 
S. Vervaet
Good Practice

Praktijkonderzoek in de LIO: een 
boeiende reis in het leraar zijn
E. De Muynck, L. Dewulf, V. De Windt
Good Practice

Interventieonderzoek als onderdeel 
van professionaliseringsaanbod: het 
stimuleren van een onderzoekende 
houding bij honoursdocenten
J.S. Wijkamp, M. Heijne-Penninga, 
M. Brouwer, M. Wolfensberger
Good Practice

95

Zaal D.3.12
Van Self-study naar Community of Inquiry
P.J.P. van den Bos, N. Belo, 
J. van den Bercken, A. Berry, A. Buurman, 
J. Geursen, E. Hagebeuk, A. Hilkens, 
W. Kruithof, S. Langedijk, M. Lunenberg, 
C. Peters, J. Radstake, E. Storck
Leergemeenschap

Zichtlijn 1:
Identiteit van de lerarenopleider 
als onderzoeker

51

Zaal D.3.10
VELOV-leergemeenschap Vakdidactiek
J. Van den Hauwe, J. Ardui, B. Pynoo, 
F. Van den Abbeele, I. Bernaert
Leergemeenschap

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

167

Zaal D.2.06
Onderwijskundig onderzoek in team: 
een experiment, de balans, een debat 
J. Tondeur, N. Pareja Roblin, 
E. Consuegra, V. Willegems, H. Becuwe
Debat

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

44
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Programma
Vrijdag 5 februari 2016

08.00 – 09.00 uur Vroege Vogel programma Fit-O-Meter, 
Campus

08.30 – 09.15 uur Ontvangst en registratie Mandela zaal, 
gebouw Q

09.30 – 10.45 uur 4e ronde parallelsessies Subzalen, 
gebouw D

10.45 – 11.15 uur Koffiepauze met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

11.15 – 12.30 uur 5e ronde parallelsessies Subzalen, 
gebouw D

12.30 – 13.45 uur Lunch met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

12.30 – 13.30 uur Ledenvergadering VELOV/VELON (incl. lunch) D.3.15/ D.3.16, 
gebouw D

13.45 – 14.45 uur Parallelle keynotesessies Plenaire zaal, 
gebouw Q

- Meta Krüger Zaal Qa
- Ruben Vanderlinde Zaal Qc
- Eline Vanassche Zaal Qd
- Marco Snoek, Liesbeth Hens en Thomas Pritzkow Zaal Qb

14.45 – 15.00 uur Voorstelling Ontwikkelingsprofiel Vlaamse 
Lerarenopleiders 2.0, VELOV, Boris Mets & 
Jo van den Hauwe

Zaal Qa, 
gebouw Q

15.00 – 15.15 uur Uitreiking prijs beste artikel Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders, jaargang 2015

Zaal Qa, 
gebouw Q

15.15 – 15.45 uur Reflectie door Eline Vanassche, VELOV, afsluiting 
congres en presentatie VELON Congres 2017 & VELOV 
Conferentie voor Lerarenopleiders 2017

Zaal Qa, 
gebouw Q

15.45 – 16.45 uur Netwerkmoment met informatiemarkt Mandela zaal, 
gebouw Q

Parallelle keynotesessies
Deelnemers kunnen tijdens de laatste ronde kiezen uit vier lezingen die gelijktijdig plaatsvinden:

Leiders en opleiders in de onderzoekende school - Meta Krüger
De laatste jaren wordt veelvuldig geschreven over het belang van onderzoeksmatig leren en werken in scholen. 
Door deze ontwikkelingen verandert zowel de rol van de schoolleider als van de leraar. Van schoolleiders wordt 
verlangd dat zij een onderzoekende cultuur in de school creëren en dat zij leiding geven aan het leren van leraren. 
Leraren werken met data en scheppen een onderzoekende cultuur in de klas om een onderzoekende houding bij 
leerlingen te ontwikkelen. In deze keynote worden deze veranderingen gerelateerd aan de veranderde rol van de 
lerarenopleider. Hoe geven schoolleiders leiding aan onderzoekende scholen en hoe kunnen lerarenopleidingen 
zich ontwikkelen tot onderzoekende opleidingsinstituten?

Professionalisering van lerarenopleiders? Op zoek naar de onderzoekende houding - Ruben Vanderlinde
Professionalisering van lerarenopleiders is een topic dat vaak onderbelicht is gebleven. De laatste jaren komt hier 
echter gelukkig verandering in. Opvallend hierbij is de stijgende klemtoon op de rol van de ‘lerarenopleider als 
onderzoeker’, die een onderzoekende houding dient te ontwikkelen. Deze keynotelezing behandelt deze thematiek. 
In een eerste deel wordt stilgestaan bij het specifieke karakter van professionalisering van lerarenopleiders. 
Daarbij wordt vertrokken vanuit een recent ontwikkeld Europees conceptueel model. Het tweede deel focust op 
het belang van een onderzoekende houding. Een voorstel voor concept - en bijhorend meetinstrument - wordt 
gepresenteerd bestaande uit drie dimensies (affectief, cognitief, gedragsmatig).

Wie de professionaliteit van lerarenopleiders wil begrijpen, moet (ook) naar de context kijken - 
Eline Vanassche
Het lijkt vanzelfsprekend. En in zekere zin is het dat ook. Toch is het opvallend hoe in het onderzoek van en naar 
lerarenopleiders de focus haast exclusief blijft op het microniveau (‘het opleiden van leraren’), terwijl er weinig 
aandacht is voor hoe processen op het niveau van de opleidingsinstelling op een heel fundamentele manier de 
inhoud en aanpak in die opleidingspraktijk determineren. In haar lezing zal Eline Vanassche dan ook pleiten voor 
een gecontextualiseerde benadering in het bestuderen van de professionaliteit van lerarenopleiders en het actief 
werken aan (c.q. ontwikkelen van) deze professionaliteit.

Waiting for Superman: Hoe de lerarenopleidingen leraren voorbereiden op een complex beroep - 
Marco Snoek, Liesbeth Hens en Thomas Pritzkow
Een werkgroep van de Europese Commissie heeft zich de afgelopen twee jaar gebogen over drie vragen ten aanzien 
van leraren en lerarenopleidingen: 
1.  Hoe kunnen we het beroep van leraar zo vorm geven dat er sprake is van een continuüm van professionele 

ontwikkeling?
2. Hoe kunnen we het beroep meer organiseren als een collaboratief, samenwerkend beroep?
3. Welke rol kan de lerarenopleiding hierin spelen?

Aan de hand van de eindpublicatie ‘Shaping career long perspectives on teaching, a guide on policies to improve initial 
teacher education’, gaan Marco Snoek, Liesbeth Hens en Thomas Pritzkow in op de aanbevelingen en implicaties 
voor de lerarenopleidingen.
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Zaal D.3.04
Co-teaching voor inclusie in de lagere 
school
E. Van Nieuwenhuyze, L. Decroos
Good Practice

Leerkrachten en ouders vangen verhalen
A. Kassenberg, M. Akkermans
Good Practice

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

14

43

Zaal D.3.15
Ontwikkeling van het pedagogisch 
handelen van leraren door dialogische 
leerprocessen in Professionele 
Leergemeenschappen
W.P.M. de Keijzer, R. van Rooijen
Good Practice

Bewuster omgaan met 
expertiseontwikkeling: een onderzoek 
naar expertiseontwikkeling in een 
projectgroep begeleiding startende 
leraren
J.J. Dengerink, L. Kievits, 
H. van der Linden, A. Swennen, 
F. Westera
Onderzoekspresentatie

Leerlijn ‘Ontwikkelen door Onderzoeken’
B. Wastijn, K. Verhaeghe
Good Practice

Zichtlijn 5:
Impact van onderzoek in het 
werkveld

86

96

141

Zaal D.0.03
Binnenklasdifferentiatie in de 
lerarenopleiding
•  Binnenklasdifferentiatie in de 

lerarenopleiding voor secundair onderwijs 
(GLO-hogeschool én SLO-universiteit)

•  Opvattingen en aanpak van 
binnenklasdifferentiatie vanuit het 
perspectief van de primaire en secundaire 
scholen

•  Aandacht voor binnenklasdifferentiatie in 
de lerarenopleiding

E. Castelein, E. Gheyssens, T. Smits, 
W. Schelfhout, K. De Witte, S. Mommaerts, 
J. Coens
Symposium

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

88

Zaal D.3.05
De effecten van masteropleidingen 
op leraren en hun omgeving: een 
tussenrapportage
M. Snoek, H. Sligte, B. van Veldhuizen
Onderzoekspresentatie

Het afstudeeronderzoek als boundary 
object. Hoe het afstudeeronderzoek kan 
bijdragen aan schoolontwikkeling
M. Snoek, H. Edzes, J. Bekebrede, 
F. Hanna, T. Creton
Onderzoekspresentatie

Verbeteren van conceptueel denken in 
externe leeromgevingen
C. Geveke, H. Veenker, H. Steenbeek, 
P. van Geert, J. Doornenbal
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

64

99

69

Zaal D.2.10
Computational thinking: leerlingen, 
leraren (in opleiding) en lerarenopleiders 
als probleemoplossers m.b.v. de 
computer
•  Computational thinking in het kader van 

21e eeuwse vaardigheden
•  Computational thinking in de 

lerarenopleidingen
•  Computational thinking in het 

basisonderwijs
P. Fisser, A. Stijker, G. Dummer, 
N. van Aar-Heinsman, R. Pijpers, 
M. van der Hoeven, J. Voogt
Symposium

Zichtlijn 6:
Divers

145

Zaal D.2.23
Professionele autonomie. Hoe blijf je 
baas over je eigen onderwijspraktijk?
A. Oosterhoff, A. Minnaert, 
I. Oenema-Mosterd, S. Goorhuis-Brouwer
Onderzoekspresentatie

Verbetering van reflectievaardigheden 
van leraren basisonderwijs in opleiding 
met behulp van de Classroom 
Assessment Scoring System (CLASS)
D.G. Langendijk, C. van Tuijl
Onderzoekspresentatie

Zichtlijn 6:
Divers

68

50

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

152 Zaal D.2.20
De Samen-Spel interventie: van 
fundamenteel naar praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek
•  Het Samen-Spel interventietraject: 

Van één-op-één spelsessies naar een 
klasgerichte benadering

•  Het Samen-Spel preventietraject: Van 
interventie naar een onderzoeksgebaseerde 
cursus voor studenten bachelor 
kleuteronderwijs

•  Het Samen-Spel coachingstraject: 
Van schoolexterne begeleiding naar 
schoolinterne begeleiding door de 
zorgcoördinator

C. Vancraeyveldt, M. Huyse, K. Vastmans, 
E. Bertrands, H. Colpin, K. Verschueren
Symposium

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

38 Zaal D.0.02
Leiden onderzoeksopdrachten en 
-activiteiten op de lerarenopleiding tot 
de ontwikkeling van een onderzoekende 
houding bij leraren in opleiding?
•  Een onderzoekende houding bij 

pabostudenten
•  Onderwijsactiviteiten die bijdragen aan het 

verwerven van een onderzoekende houding
•  De onderzoekende houding van Franse 

en Nederlandse leraren in opleiding: een 
internationale vergelijking

G.M.T. Geerdink, F. Maes, F. Timmermans, 
T. van de Wetering, B. Koster, 
M. van der Elst, M. Bourgy, 
P. Buznic-Bourgeacq
Symposium

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

65 Zaal D.2.06
Praktijkonderzoek binnen de AOS: de 
onderzoekende houding van leerlingen, 
studenten en leraren
•  De onderzoekende houding van leerlingen
•  De onderzoekende houding van studenten
•  De onderzoekende houding van leraren
R. Aarts, P.A. Bax, M. van Boxtel, 
K. Leuverink, J. Maatjens, E. Maas
Symposium

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

90 Zaal D.3.06
It is all very well in theory, BUT...
C. van der Wind-Ferreira, J. Vermeulen
Good Practice

Ontwerplabs als methode voor 
onderzoek
M.J. Min, H. Beneden
Good Practice

Een onderzoekende houding moet je 
doen!
M. van den Herik
Good Practice

127

154

Zichtlijn 2:
Praktijkonderzoek door
(toekomstige) leraren

131 Zaal D.2.09
Praktijkonderzoek! Voor een capabele, 
nieuwsgierige, betrokken, tevreden, 
toekomstgerichte startbekwame 
leraar!?
L.C. van Katwijk, E. Jansen, K. van Veen
Onderzoekspresentatie

Van praktijkonderzoek naar 
schoolontwikkeling: een projectmatige 
aanpak
K. van Hauwermeiren, N. Van Den Broeck, 
K. Pacquee, T. Jacobs, D. Bamps, 
K. De Pryck
Good Practice

Onderwijsontwikkeling door onderzoek 
in de praktijk van de opleidingsschool
M. van Bussel, M. van Gendt, A. Remme, 
M. van Schaik
Good Practice

133

158
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Zaal D.0.03
Hoge betrokkenheid bij kleuters met 
lage SES
J. Van de Weghe, H. De Greve, 
L. De Coninck, J. Van de Wiele
Onderzoekspresentatie

‘t School is van iedereen; Diversiteit 
in het curriculum van de bachelor 
kleuteronderwijs
C. Vancraeyveldt, C. Mazarese
Good Practice

Samen meer kennis en kunde: een 
PLG werkt aan woordenschatgroei bij 
kleuters in het S.B.O.
A. Boland, A. Arbouw
Good Practice

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

13

137

25

Zaal D.3.15
Bloggen door lerarenopleiders als brug 
tussen praktijk en onderzoek
B.H. van Koeven, A. Smits
Good Practice

Lesson Study: methodiek voor het 
bevorderen van vakdidactische expertise 
van beginnende docenten
F. van Vugt, R. Zwart, J. van Tartwijk, 
P. Sloep
Good Practice

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

20

134

Zaal D.2.10
Modelling door lerarenopleiders: 
professionele ontwikkeling met behulp 
van een kijkkader
M. Bouckaert, M. van Asten, E. Coumans, 
Q. Kools, M. Veraa
Ontwikkelplan

Leraren opleiden voor het 
Beroepsonderwijs
A. Lievaart, B. Koster, M. van der Plas, 
T. Denissen, S. Huveneers, H. van de Sande
Ontwikkelplan

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

62

74

Zaal D.2.06
Optimaal MaxiTAAL!2: Verhogen van de 
kwaliteit van de taal- denkvaardigheids-
bevorderende interactievaardigheden 
van de kleuteronderwijzer
M. Algoet
Ontwikkelplan

CLIL Monitor, de aanzet tot een 
academisch-professionele leergemeen-
schap rond meertalig onderwijs
E. Struys, J. Surmont
Ontwikkelplan

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

22

41

Zaal D.3.06
Rekenen op taal: ontwikkelen in én van-
uit een professionele leergemeenschap
T. Van Houtven, L. Verheyden
Good Practice

Door te schrijven worden studenten 
betere schrijvers en zij maken zich de 
didactiek van het stellen eigen
M.M. Heeremans
Ontwikkelplan

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

124

162

Zaal D.3.10
VELOV-leergemeenschap Supervisie in 
de lerarenopleiding
A. Leroy, E. Tanghe
Leergemeenschap

Zichtlijn 3:
Opleidingspraktijk verbeteren 
door onderzoek

169

Zaal D.3.05
Videocasussen op de Lerarenopleiding 
begrijpen
W.M. Geerts, A. Werff
Posterpresentatie

Hoe geschikt is Lesson Study voor 
(aanstaande) docenten om hun praktijk 
te onderzoeken?
S. de Vries, G. Roorda, K. van Veen
Posterpresentatie

Het onderzoekend werken van 
lerarenopleiders
H.D. Paalman-Vos
Posterpresentatie

Grenspraktijken van leraren(opleiders) 
en onderzoekers in het 
beroepsonderwijs
M.J.M. van den Berg
Posterpresentatie

Poster

24

91

92

156

Zaal D.3.16
Ontwikkeling van een leesmethode 
Latijn
K. Hulstaert
Posterpresentatie

Betrokkenheid stimuleren van 
Pabostudenten: het leerproces van twee 
opleidingsdocenten onder de loep
M. Peltenburg
Posterpresentatie

De didactische meerwaarde van flipping 
the classroom
E. Schyvinck, L. Van Craesbeek
Posterpresentatie

Mam, zal ik jou voorlezen? 
Onderwijsondersteunend gedrag op het 
gebied van taal door ouders
M. Akkermans
Posterpresentatie

Hoe ontwikkelen lerarenopleiders hun 
eigen taalontwikkelend leren tijdens 
interactie met studenten?
F. Swart, D. Knezic, R. de Graaff, 
J. Onstenk
Posterpresentatie

Binnenklasdifferentiatie: ook voor 
het geschiedenisonderwijs een 
haalbare kaart? Een onderzoek 
naar percepties Vlaamse 
geschiedenisleerkrachten m.b.t. hun 
didactisch handelen en opvattingen 
over binnenklasdifferentiatie
Y. Van Hoof, E. Vinckx, 
V. Van Raemdonck, P. Deriemaeker
Posterpresentatie

Poster

29

81

101

125

84

136

Zaal D.2.18
Video voor docent-professionalisering: 
naar een onderzoeksagenda
M. Vervoort, E. van den Berg, 
J. van der Meij, R. Schildwacht, 
A. Walraven
Leergemeenschap

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

30

Zaal D.0.02
Vakdidactische leergemeenschappen 
linken aan gedeeld onderwijskundig 
leiderschap – condities voor een 
succesvolle ontwikkeling
W. Schelfhout
Onderzoekspresentatie

Opbrengsten van het vakdidactisch 
netwerk aardrijkskunde FLOT voor 
docenten en studenten
U. Krause, J. Palings
Good Practice

Onderzoeksgemeenschappen en 
ervaren onderzoekers professionaliseren 
lerarenopleidingen
C. De Raes
Good Practice

Zichtlijn 4:
Leraren, opleiders en onderzoeks-
instituten – nieuwe teamver-
banden en nieuwe praktijken

45

82

151

Zaal D.2.23
Samen leraren opleiden in de school in 
België en Nederland
Velon-themagroep: ’Samen opleiden in de 
school’
A. Meinen, M. Timmermans, M. Panis
Leergemeenschap

Zichtlijn 6:
Divers

98

Zaal D.2.20
Aan de slag met het 
Ontwikkelingsprofiel Vlaamse 
Lerarenopleiders
J. Van den Hauwe, B. Mets
Leergemeenschap

Zichtlijn 6:
Divers

129

Zaal D.2.09
Opvang van vluchtelingen. Wat doen de 
lerarenopleidingen?
•Velon-themagroep: ’Multiculturaliteit in 
lerarenopleidingen’
A. Kerkhoff, I. den Hollander
Leergemeenschap

Zichtlijn 6:
Divers

165

Zaal D.3.04
De kernopgaven bij het opleiden van 
leraren: kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming van leerlingen, 
studenten en lerarenopleiders
G.M.T. Geerdink, A. Ros, I. Pauw, 
J. Geldens, P. Hennissen, L. Van Katwijk, 
B. Koster, J. Onstenk, M. Snoek, 
M. Timmermans
Leergemeenschap

Zichtlijn 6:
Divers

166

Zaal D.2.12
VELOV-leergemeenschap 
Internationalisering
K. D’Herdt, O. Holz
Leergemeenschap

Zichtlijn 6:
Divers

168
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Notities Plattegrond

Plenaire zaal, gebouw Q

Ingang plenaire 
zaal, gebouw Q

Ingang Mandela zaal (Ontvangst/
registratie/lunch/informatiemarkt)

A

B

C

D
Q1
auditoriums A tot en met D

Ingang subzalen,
gebouw D
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Mijn persoonlijk programma
Donderdag 4 februari 2016 
08.00 - 09.00 uur Ontvangst en registratie Mandela zaal, gebouw Q
09.15 - 11.15 uur • Opening en verwelkoming door voorzitter Inge Placklé, VELOV en Plenaire zaal, gebouw Q
    vice-voorzitter Miranda Timmermans, VELON
 • Keynote ‘Professionaliseren IN en DOOR Onderzoek’, Professor Nadine Engels, 
    Vrije Universiteit Brussel
 • European perspectives: EU policy cooperation on teacher education, 
    Thomas Pritzkow, European Commission
 • Nederlandse beleidsvisie op de lerarenopleiding, Jet Bussemaker, 
    Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
11.15 - 11.45 uur Koffiepauze met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw Q
11.45 - 13.00 uur 1e ronde parallelsessies Zaal:

13.00 - 14.00 uur Lunch met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw Q
14.00 - 15.15 uur 2e ronde parallelsessies Zaal:

15.30 - 16.45 uur 3e ronde parallelsessies Zaal:

16.45 - 17.15 uur Koffiepauze met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw Q
17.15 - 18.15 uur Invited keynote ‘Professionalizing in and through research’, Research studies Plenaire zaal, gebouw Q
 and active learning promoting professional competences in Finnish teacher
 education, Professor Hannele Niemi, University of Helsinki, Finland
18.15 - 19.15 uur Netwerkmoment met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw Q
20.00 - 22.30 uur Congresdiner La Manufacture

Vrijdag 5 februari 2016
08.00 - 09.00 uur Vroege Vogel programma Fit-O-Meter, Campus
08.30 - 09.15 uur Ontvangst en registratie Mandela zaal, gebouw Q
09.30 - 10.45 uur 4e ronde parallelsessies Zaal:

10.45 - 11.15 uur Koffiepauze met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw D
11.15 - 12.30 uur 5e ronde parallelsessies Zaal:

12.30 - 13.45 uur Lunch met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw Q
12.30 - 13.30 uur Ledenvergadering VELOV/VELON (incl. lunch) D.3.15/ D.3.16, gebouw D
13.45 - 14.45 uur Parallelle keynotesessies Zaal:
 
14.45 - 15.45 uur • Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders 2.0, VELOV, Boris Mets & Zaal Qa, gebouw Q
   Jo van den Hauwe
 • Uitreiking prijs beste artikel Tijdschrift voor Lerarenopleiders, jaargang 2015 
 • Reflectie door Eline Vanassche, VELOV, afsluiting congres en presentatie  
    VELON Congres 2017 & VELOV Conferentie voor Lerarenopleiders 2017
15.45 - 16.45 uur Netwerkmoment met informatiemarkt Mandela zaal, gebouw Q


