
 
 

CONGRESBOEK 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



  
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editors: Inge Placklé en Wouter Cools 

Foto: Mieke Van Rensbergen  
Congreslogo: Liesbeth Cools 

 



  
 3 

Inhoudsopgave 
 

Voorwoord          4 

Zichtlijnen          5 

Organisatie en partners        7 

Programma          9 

Abstracts plenaire lezingen         11 

Abstracts parallelle keynotesessies       13 

Abstracts parallelsessies        18  



  
 4 

 
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 leraar-onderzoeker 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? 
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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 
Opleidingsscholen (Nederland) of Onderzoekende Scholen (Vlaanderen)? Ontwikkelen leerlingen zich 
optimaler? 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 
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Organisatie en partners 
 
Het Congres voor Lerarenopleiders 2016 'Professionaliseren IN en DOOR onderzoek' wordt 
georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel,  Interfacultair Departement LerarenOpleiding 
(IDLO), onder auspiciën van de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV) en Nederland 
(VELON). www.velov.eu en www.lerarenopleider.nl/velon   
 
Congrescommissie 
Wouter Cools   Vrije Universiteit Brussel 
Nadine Engels   Vrije Universiteit Brussel 
Gerda Geerdink   Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Esther Gheyssens  Vrije Universiteit Brussel 
Ietje Pauw   VELON 
Inge Placklé   Vrije Universiteit Brussel 
Katrien Struyven  Vrije Universiteit Brussel 
Veerle Vandromme  Vrije Universiteit Brussel 
Eva Van Moer   Vrije Universiteit Brussel 
Nicole Van Sebroeck  Vrije Universiteit Brussel 
Vicky Willegems   Vrije Universiteit Brussel 
Evert Zinzen   Vrije Universiteit Brussel 
 
Congressecretariaat 
Leids Congres Bureau 
 
Themacoördinatoren 
Zichtlijn 1:    Wouter Cools & Helma Oolbekkink  
Zichtlijn 2:    Koen DePryck & Martijn Willemse 
Zichtlijn 3:    Quinta Kools & Katrien Struyven 
Zichtlijn 4:    Nadine Engels & Gerda Geerdink  
Zichtlijn 5:   Els Consuegra & Ietje Pauw 
Zichtlijn 6:   Fedor de Beer & Inge Placklé 

Lokale organisatie 
Hartelijk dank aan het Leids Congres Bureau en het personeel van het Interfacultair Departement 
LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel. 
 
Reviewers 
Andre Mottart, Ariane Caplin, Bregt Henkens, Bruno Oldeboom, Bruno Van Bogaert, Carlijne 
Ceulemans, Dirk Arenouds, Els Consuegra, Erna van Koeven, Esli Struys, Eva Van Moer, Fedor de 
Beer, Femke Timmermans, Fer Boei, Frederik Maes, Frederik Questier, Gustaaf Cornelis, Hanne Tack, 
Harmen Schaap, Helma Oolbekkink, Hilde Meysman, Ida Oosterheert, Ietje Pauw, Inge Placklé, Isabel 
Rots, Jo Tondeur, Kaat Delrue, Katrien Struyven, Koen De Pryck, Kristine De Martelaer, Marco Snoek, 
Mascha Enthoven, Myriam Halimi, Pascal Verhoest, Peter Deriemaeker, Peter Lorist, Peter Ruit, 
Quinta Kools, Ronald Keijzer, Ruben Vanderlinde, Veerle Van Raemdonck, Wouter Cools 
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Informatiemarkt 
 
De volgende organisaties hebben een stand in de Mandelazaal: 
 

- 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 
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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 co-operation 
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 
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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 Reflctie 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 
 

Mandela zaal, gebouw Q 
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Keynote Prof. Dr. Nadine Engels, Vrije Universiteit Brussel 
Donderdag 4 februari 2016 - 09.30 – 10.30 uur 
 
‘Professionaliseren IN en DOOR Onderzoek’ 
 
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. 
 

Invited Keynote Prof. Dr. Hannele Niemi, University of Helsinki, Finland 
Donderdag 4 februari 2016 - 17.15 – 18.15 uur 
 
Professionalizing in and through research – Research studies and active learning promoting 
professional competences in Finnish teacher education  
 
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. 
 
The presentation is shortened and modified from the article: 
Hannele Niemi & Anne Nevgi: Research studies and active learning promoting 
professional competences in Finnish teacher education, published in the 
Teaching and Teacher Education journal (Volume 43, October 2014, Pages 131– 
142). 
 
Link to the article: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X14000821 
 
https://velov.files.wordpress.com/2015/08/keynote-professionalizing-in-and-through-research-prof-
niemi.pdf 
 

 
 
  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X14000821
https://velov.files.wordpress.com/2015/08/keynote-professionalizing-in-and-through-research-prof-niemi.pdf
https://velov.files.wordpress.com/2015/08/keynote-professionalizing-in-and-through-research-prof-niemi.pdf
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Keynote Prof. Dr. Meta Krüger, Lector Leiderschap in het onderwijs, 
Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Utrecht 
Vrijdag 5 februari 2016 - 13.45 – 14.45 uur 
 
Leiders en opleiders in de onderzoekende school 
 
Met de opkomst van de kennismaatschappij en het computertijdperk verandert de betekenis van 
kennis en van leren. Daarnaast hebben scholen meer ruimte gekregen voor eigen beleid. Scholen zijn 
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de wijze waarop de kwaliteit wordt 
gemeten en geëvalueerd. Om richting en sturing te kunnen geven aan de gewenste en noodzakelijke 
onderwijsvernieuwingen ontstaat binnen scholen steeds meer behoefte aan onderzoeksgegevens. 
Enerzijds neemt de vraag naar ‘evidence-based’ werken toe: men gaat op zoek naar externe 
onderzoeksresultaten die aangeven ‘wat werkt en wat niet werkt’ in onderwijsvernieuwing. 
Anderzijds ontstaat de behoefte in scholen aan interne onderzoeksresultaten die meer inzicht 
verschaffen in zaken zoals effectieve leerstrategieën, leerlingprestaties, doorstroomcijfers, 
arbeidssatisfactie van leraren en oudertevredenheid in de school. Internationaal wordt de laatste 
jaren geschreven over het belang van onderzoeksmatig leren en werken van leerling tot leraar en 
schoolleider. Scholen ontwikkelen zich naar onderzoekende scholen: naar professionele 
leergemeenschappen met een onderzoekende cultuur, waarin data worden gebruikt voor school- en 
onderwijsontwikkeling. 
Door deze ontwikkelingen verandert zowel de rol van de schoolleider als de rol van de leraar. Van 
beiden wordt een onderzoekende houding gevraagd en worden onderzoeksvaardigheden verwacht. 
Van schoolleiders wordt verlangd dat zij een onderzoekende cultuur in de school creëren en dat zij 
leiding geven aan het leren van leraren. Leraren scheppen een onderzoekende cultuur in de klas om 
de 21ste eeuwse leerlingen een onderzoekende houding bij te brengen. Leraren werken met data en 
leren daarvan, zij krijgen en nemen meer professionele ruimte en leiderschap wordt meer gespreid in 
de organisatie. 
Door de andere rol van de leraar verandert ook de rol van de lerarenopleider. Lerarenopleidingen 
zouden het voorbeeld kunnen geven aan de aanstaande leraren door zich te ontwikkelen naar 
onderzoekende opleidingsinstituten. De leidinggevenden creëren een onderzoekende cultuur door 
de onderzoekende houding van de lerarenopleiders te stimuleren, door hen ruimte te geven om de 
eigen onderzoeksvaardigheden te vergroten en onderzoek te verrichten naar de eigen 
opleidingspraktijk. Onderwijsprocessen worden gemonitord op basis van data ten voorbeeld voor de 
aanstaande leraren. De lerarenopleiders werken als professionele leergemeenschap door data te 
verzamelen en daarover in dialoog te gaan met het doel te leren van elkaar. Ook hun didactiek is 
erop gericht leraren op te leiden tot onderzoekende leraren in de onderzoekende school. 
Doel van al deze veranderingen? Het begeleiden van leerlingen tot burgers in de 21ste eeuw van wie 
wordt gevraagd dat ze creatief zijn, problemen kunnen oplossen, kunnen analyseren en tot syntheses 
kunnen komen, met andere woorden van wie een onderzoekende houding wordt gevraagd. 
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Keynote Prof. Dr. Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent, Vakgroep 
Onderwijskunde 
Vrijdag 5 februari 2016 - 13.45 – 14.45 uur 
 
Professionalisering van lerarenopleiders? Op zoek naar de onderzoekende houding 
 
Professionalisering van lerarenopleiders is een topic dat zowel op internationaal als op nationaal vlak 
vaak onderbelicht is gebleven. Verrassend stellen we vast dat zowel onderzoekers, beleidsmakers als 
practici hier weinig aandacht aan hebben besteed. De laatste jaren komt hier echter verandering in 
en komen lerarenopleiders duidelijker ‘in the picture’ te staan. Lerarenopleiders worden steeds 
explicieter gezien als een  belangrijke en unieke beroepsgroep met eigen professionaliseringswensen 
en -noden. Opvallend hierbij is de stijgende klemtoon op de rol van de ‘lerarenopleider als 
onderzoeker’ waarbij vooral wordt benadrukt dat lerarenopleiders een onderzoekende houding 
dienen te ontwikkelen. 
In een eerste deel van de keynote-lezing wordt stilgestaan bij het specifieke karakter van de 
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Daarbij wordt vertrokken vanuit een recent 
ontwikkeld Europees conceptueel model. Dit model werd ontwikkeld door het International Forum 
on Teacher Educator Development (InFo-TED). InFo-TED is een recent (2013) opgericht netwerk van 
onderzoekers en lerarenopleiders uit België, Nederland, Engeland, Schotland, Ierland, Finland en 
Noorwegen. Info-TED wil mensen samenbrengen om onderzoek en praktijken uit te wisselen die 
betrekking hebben op de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Basisuitgangspunt van het 
Europees ontwikkelde conceptueel model is de premisse dat professionele ontwikkeling van 
lerarenopleiders dient te vertrekken vanuit de praktijken van de opleiders zelf. 
In het tweede deel van de keynote-lezing  wordt ingezoomd op het belang van de rol van de 
lerarenopleider als onderzoeker. Argumenten pro deze specifieke rol worden opgelijst en 
internationale voorbeelden worden voorgesteld. Tijdens de lezing wordt de onderzoekende houding 
gedefinieerd als ‘de grondhouding om als lerarenopleider onderzoek te gebruiken in de eigen praktijk 
en onderzoek uit te voeren naar de eigen praktijk’. Het concept wordt verder ontrafeld in drie 
dimensies: een affectieve, cognitieve en gedragsmatige dimensie. Tijdens de lezing wordt stilgestaan 
bij deze dimensies en wordt bovendien een meetinstrument gepresenteerd dat deze dimensies 
kwantitatief tracht te beschrijven. De presentatie van het meetinstrument is gebaseerd op een 
grootschalig vragenlijstonderzoek bij Vlaamse lerarenopleiders. Bovendien wordt – op basis van dit 
onderzoek – aandacht geschonken aan relevante verschillen tussen types van lerarenopleiders en 
beïnvloedende condities. Tot slot wordt de onderzoekende houding van lerarenopleiders ook in een 
internationaal perspectief gesitueerd en worden internationale data – verzameld door InFo-TED – 
gepresenteerd. 
 
 

Keynote Dr. Eline Vanassche, Onderzoekseenheid Onderwijskunde, KU 
Leuven 
Vrijdag 5 februari 2016 - 13.45 – 14.45 uur 
 
Wie de professionaliteit van lerarenopleiders wil begrijpen, moet (ook) naar de context kijken 
 
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 
als organisatie op een heel fundamentele manier de inhoud en aanpak in die opleidingspraktijk 
determineren.  Het is cruciaal dat lerarenopleiders zich hier minimaal bewust van zijn (of worden) en, 
meer nog, dat we erin slagen om de impact van die context op de opleidingspraktijk beter te 



  
 16 

begrijpen en ook theoretisch te ontrafelen.  In haar lezing zal Eline Vanassche dan ook pleiten voor 
een gecontextualiseerde benadering in het bestuderen van de professionaliteit van lerarenopleiders. 
Een gecontextualiseerde benadering verschuift de aandacht van het microniveau naar een 
zorgvuldige beschrijving van wat er feitelijk gebeurt in de opleidingspraktijk en het begrijpen van de 
werkcondities die dit (mee)verklaren.  Opleiderschap krijgt maar gestalte in en door het feitelijke 
handelen van concrete mensen in concrete opleidingsinstellingen op een welbepaald moment.  De 
centrale vragen, zowel in het onderzoek als in de praktijk, worden dan bijvoorbeeld: Wat is de 
precieze betekenis van de relatie met leraren-in-opleiding voor hun leer- en ontwikkelingsproces?  
Wat is de rol van collegiale relaties en de relatie met het opleidingshoofd voor de eigen 
opleidingspraktijk?  Wat betekent het om te functioneren binnen een curriculum dat niet strookt met 
de eigen opvattingen over goed opleiden?  Hoe belangrijk is het om contacten op te bouwen met 
zogenaamde ‘sleutelfiguren’ binnen de opleiding (die overigens vaak niet de formele machtsposities 
bekleden)? 
In het tweede deel van haar lezing concretiseert Eline Vanassche haar pleidooi voor een 
gecontextualiseerde benadering in het vraagstuk van de professionalisering van lerarenopleiders.  
Aan de hand van concrete ervaringen met het (begeleiden van) LOEP-onderzoek—afkorting voor 
Lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen Praktijk—getuigt ze hoe de professionele ontwikkeling van 
de individuele lerarenopleider altijd hand in hand moet gaan met de ontwikkeling van de 
werkcondities in de opleidingsinstelling wil ze duurzaam zijn. 
Aansluitend verbindt ze haar argumentatie met de noodzaak van nieuwe, creatieve vormen van 
‘kennisdeling’ om deze ‘professionaliteit in context’ te documenteren en inzichtelijk te maken, zodat 
ze ook gedeeld en kritisch getoetst kan worden.  Dus haar pleidooi voor een gecontextualiseerde 
benadering moet niet gelezen worden als het opschorten van de ambitie om een gedeelde 
kennisbasis voor de lerarenopleiding op te bouwen, noch het reduceren van die kennisbasis tot de 
‘ervaringskennis’ of ‘praktijkervaring’ van lerarenopleiders.  Wel moeten we op zoek gaan naar een 
gemeenschappelijke taal die de complexiteit van het opleidersvak zo goed mogelijk documenteert en 
die vooral ook de vraag naar ‘wat is goed opleiden’ niet opschort.  De consequentie van een 
gecontextualiseerde benadering is immers dat goed opleiden staat of valt met het engagement en de 
deskundigheid van elke lerarenopleider die in een concrete opleidingsinstelling gestalte geeft aan het 
professioneel leren en ontwikkelen van aanstaande leraren. 
 
 

Keynote Marco Snoek, Liesbeth Hens en Thomas Pritzkow 
Vrijdag 5 februari 2016 - 13.45 – 14.45 uur 
 
Waiting for Superman: Hoe de lerarenopleidingen leraren voorbereiden op een complex beroep 
 
De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van onderwijs en daarmee ten aanzien van leraren 
zijn hoog. Leraren moeten zorgdragen voor passend en inclusief onderwijs, voor hoge 
leeropbrengsten, sociale competenties, motivatie en passie bij leerlingen, ze moeten relaties 
aangaan met ouders, nieuwe inzichten in hun lessen verwerken, moderne technologie een plaats 
geven, leiderschap en ondernemerschap ontwikkelen, etc. 
Tegelijk is er sprake van een beroep waar leraren na het afronden van de lerarenopleidingen in hun 

eentje 100% verantwoordelijkheid krijgen voor hun klassen en moeten zien te overleven. Die focus 

op overleven kenmerkt niet alleen de eerste jaren van het beroep, maar ook het curriculum van de 

lerarenopleidingen. 

Als we leraren echt willen ondersteunen bij het oppakken van de vele uitdagingen die bij leraren 

worden neergelegd, dan is het de vraag in hoeverre de structuur van het beroep en van de 

lerarenopleidingen adequaat zijn. Dit roept drie vragen op: 
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1. Hoe kunnen we het beroep zo vorm geven dat er sprake is van een continuüm van professionele 

ontwikkeling? 

2. Hoe kunnen we het beroep van leraar meer organiseren als een collaboratief, samenwerkend 

beroep? 

3. En welke rol kan de lerarenopleiding hierin spelen? 

Tijdens  de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van de Europese Commissie zich over deze 

vragen gebogen. Vertegenwoordigers van onderwijsministeries uit de verschillende lidstaten hebben 

good practices, knelpunten en dilemma’s verkend en vertaald naar aanbevelingen die in november 

2015 gepubliceerd werden. 

Aan de hand van de publicatie van de Working Group Schools ‘Shaping career long perspectives on 

teaching, a guide on policies to improve initial teacher education’,  gaan we in deze keynote in op de 

vraag hoe leraren voorbereid worden op en ondersteund kunnen worden in een complex beroep en 

welke rol lerarenopleidingen daarbij hebben. 

Marco Snoek is lector Leren & Innoveren aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de 

Hogeschool van Amsterdam, en was namens het Nederlandse ministerie van OCW lid van de 

Working Group Schools. 

Liesbeth Hens is beleidsadviseur bij de afdeling Beleid Onderwijspersoneel van het Vlaamse 

Departement Onderwijs en Vorming, en vertegenwoordigde Vlaanderen in de Working Group 

Schools. 

Thomas is Policy Officer Schools and educators bij het Directorate-General for Education and Culture 

van de Europese Commissie. 

(Een deel van) deze keynote is in het Engels. 
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Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders 2016 kunnen de deelnemers tijdens de 
parallelsessies kiezen uit een aanbod van meer dan 130 bijdragen.  
 

De bijdragen zijn verdeeld over vijf rondes: 

 Donderdag 4 februari: 
o 1e ronde: 11.45 – 13.00 uur 
o 2e ronde: 14.00 – 15.15 uur 
o 3e ronde: 15.30 – 16.45 uur 

 Vrijdag 5 februari: 
o 4e ronde: 09.30 – 10.45 uur 
o 5e ronde: 11.15 – 12.30 uur 

 
Per ronde is er een overzicht van de inhoud, bestaande uit korte samenvattingen.  
Vanuit dit overzicht wordt door op de gekleurde titel te klikken de volledige bijdrage 
weergegeven.  
(Met de toetsencombinatie ‘Ctrl+Home’ op uw toetsenbord komt u weer terug op dit 
beginscherm) 
 
Klik hieronder op een ronde voor het desbetreffende overzicht:  

1e ronde parallelsessies 20 

2e ronde parallelsessies 30 

3e ronde parallelsessies 43 

4e ronde parallelsessies 57 

5e ronde parallelsessies 66 

 
Indeling per ronde parallelsessies: 
Zichtlijn 1: Identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker 
Zichtlijn 2: Praktijkonderzoek door (toekomstige) leraren 
Zichtlijn 3: Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek  

Zichtlijn 4: Leraren, opleiders en onderzoeksinstituten – nieuwe teamverbanden en nieuwe 
praktijken 
Zichtlijn 5: Impact van onderzoek in het werkveld 
Zichtlijn 6: Divers  
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1e ronde parallelsessies 

Symposium 47 - De rol van subjectiviteit en persoonlijke ontwikkeling in 
onderzoek 81 

dr. R. Vandamme, Het Ontwikkelingsinstituut, dr. C. Voet, Fontys Hogescholen, M. de Ronde, 
Christelijke Hogeschool Ede 

Kenniscreatie / persoonlijke ontwikkeling / zelfverstaan 

Dit symposium wil de rol verduidelijken van subjectiviteit en persoonlijke ontwikkeling wanneer de 
lerarenopleider aan onderzoek doet of kennis creëert. 

Wanneer de lerarenopleider aan professionalisering doet via het doen van onderzoek, speelt zijn 
subjectiviteit en persoonlijke ontwikkeling een constitutieve rol. Kenniscreatie wordt gezien als een 
sociaal constructionistisch gebeuren waarbij een nieuwe invulling van validiteit en betrouwbaarheid 
noodzakelijk zijn. Het symposium wordt gepresenteerd door drie onderzoekende lerarenopleiders 
die via hun afgerond promotieonderzoek aantonen hoe deze benadering leidt tot betekenisvolle 
resultaten. Het symposium levert praktisch relevante methoden hoe de onderzoekende 
lerarenopleider zijn subjectiviteit kan integreren in kwalitatief onderzoek. Dr. Kara Vloet toont aan 
hoe de theorie van het Dialogische Zelf van Hermans helpt om de eigen meerstemmigheid als 
onderzoeker te duiden. Dr. Michiel de Ronde beschrijft hoe de lerarenopleider via het doen van 
onderzoek tot methodiekontwikkeling kan komen binnen zijn vakgebied. Dr. Rudy Vandamme 
beschrijft een stappenplan hoe de lerarenopleider vanuit een subjectief beleefde praktijkvraag kan 
komen tot een onderzoeksvraag, onderzoeksstrategie, onderzoeksresultaten om te eindigen bij een 
verbeterde praktijk en zelfverstaan. 

Symposium 27 : De inzet van ICT bij taalonderwijs: Implicaties voor de 
lerarenopleiding 90 

dr. W.J. Trooster, Hogeschool Windesheim, W. de Boer, Afûk, prof.dr. J.M. Voogt, Hogeschool 
Windesheim 

ICT / taalonderwijs 

Het doel van het symposium is om de implicaties voor leerkrachten en de lerarenopleidingen te 
bespreken van een aantal typerende ICT-toepassingen voor taalonderwijs. De eerste bijdrage gaat 
over de effecten voor het leren van Engelse uitspraak door middel van een game en de rol van 
leerkrachten en lesmateriaal bij een dergelijke game. De tweede bijdrage over de ontwikkeling van 
een elektronische leeromgeving met digitaal lesmateriaal voor het vak Fries en het arrangeren van 
dat materiaal door leerkrachten. De derde bijdrage gaat over de kennis en vaardigheden die 
(toekomstige) leerkrachten moeten ontwikkelen om ICT-toepassingen voor beginnende 
geletterdheid adequaat in te zetten in hun lespraktijk. 

Symposium 97 : Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor 
lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal! 97 

J. Hurtekant, Arteveldehogeschool, F. Maes, KU Leuven, K. Carnel, UC Leuven-Limburg, A. 
Adriaenssen, CVO VIVO, H. Tack, Universiteit Gent, D.W.J. De Wilde, Odisee, L. Brille, CVO Kisp 

Lerarenopleiders / onderzoek / professionalisering 

De doelstelling van dit symposium is om de deelnemers te informeren over het ontwerp en de 
effecten van twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders, en dit telkens 
vanuit het standpunt van de organisatoren en van een deelnemer. 
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Dit symposium komt tegemoet aan een lacune in onderwijsonderzoek, onderwijsbeleid en de 
onderwijspraktijk, namelijk een gebrek aan aandacht voor de professionele ontwikkeling van de 
lerarenopleider zelf. Concreet worden twee langdurige professionaliseringstrajecten die tegemoet 
komen aan de recent uitgedrukte professionaliseringsbehoeften van de Vlaamse lerarenopleider 
gepresenteerd (VELOV, 2015). Bovendien bieden de resultaten van het hieraan gekoppelde 
onderzoek antwoord op de fundamentele nood aan evaluatief onderzoek naar veelbelovende 
professionaliseringstrajecten voor lerarenopleiders (Lunenberg et al., 2014). 

In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de “Masterclass voor Lerarenopleiders”, een 
professionaliseringstraject van het Expertisenetwerk School of Education. In de tweede bijdrage 
wordt de Masterclass “Professionalisering van lerarenopleiders via praktijkonderzoek”voorgesteld, 
een samenwerkingsinitiatief tussen Arteveldehogeschool, CVO Het Perspectief en Universiteit Gent. 
Tijdens de presentatie worden de organisatie en de inhoud van het professionaliseringstraject 
gepresenteerd, alsook het daaraan complementaire onderzoek naar de randvoorwaarden van de 
Masterclass. In een derde en vierde bijdrage delen deelnemers hun ervaringen met beide 
professionaliseringsinitiatieven. 

Onderzoekspresentatie 17 :  De Kennisbasis ICT en de lerarenopleidingen 104 

J. de Vries, Hogeschool Windesheim, J. van der Molen, Hogeschool Windesheim, W. Trooster, 
Hogeschool Windesheim 

Kennisbasis ICT  / lerarenopleidingen 

Het management van het domein Bewegen & Educatie van Hogeschool Windesheim wilde de 
effecten weten van het beleid op deKennisbasis ICT (Bottema, Erkelens, Hoeff, van der Linde, Schols, 
Tollenaar-Hartogensis, Bos-Wierda & Barendsen, 2013) bij de lerarenopleidingen. Onderzoek toonde 
aan dat er ruimte is voor verbetering van de ICT-competenties van lerarenopleiders en studenten. 
Aanbevelingen worden gedaan om het beleid aan te passen. 

Onderzoekspresentatie 138 : Digitale Didactiek: een exploratieve casestudie 
naar een opleidingstraject ‘online lesgeven' 107 

B. Philipsen, Vrije Universiteit Brussel, J. Tondeur, Universiteit Gent, C. Zhu, Vrije Universiteit Brussel 

Digitale didactiek / online lesgeven / professionele ontwikkeling 

De opkomst van online leren in het hoger onderwijs creëert de mogelijkheid tot vele nieuwe 
manieren van lesgeven en onderwijzen. Dit vraagt vaak om een doelgerichte professionalisering van 
lesgevers en docenten. Het project Digitale Didactiek biedt lesgevers de kans om de mogelijkheden 
van online lesgeven te verkennen, en dit vanuit een pedagogisch didactische benadering, met minder 
nadruk op de technologie 'an sich'. Door middel van een inhoudsanalyse en een thematische analyse, 
worden de antwoorden van zowel de participanten (de lesgevers), als de coaches geanalyseerd. Uit 
de resultaten blijkt dat de participanten uit eigen wil deelnemen, om persoonlijke en professionele 
redenen. De inhoud wordt relevant ervaren en zowel coaches als participanten zien een duidelijke 
meerwaarde voor de praktijk. De participanten geven echter aan dat ze minder zeker zijn of ze de 
inhoud van de professionalisering ook effectief kunnen implementeren in hun eigen praktijk. 

Good practice 3 : Firm goals - flexible means: De Kennisbasis ICT op basis van 
Universal Design for Learning 109 

R. Wierda, NHL Hogeschool, R.M. Barendsen, NHL Hogeschool 

Blended learning / e-didactiek / UDL/Design Thinking 
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De lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool te Leeuwarden (PO en VO) hebben ervoor gekozen de 
landelijke Kennisbasis ICT volgens de principes van Universal Design for Learning en Design Thinking 
te implementeren en te ondersteunen. Dit houdt in dat studenten op basis van heldere learning 
outcomes flexibel en vraaggestuurd werken aan het verzamelen van authentiek bewijsmateriaal in 
een online portfolio naar eigen ontwerp. Een team van 25 docenten van verschillende disciplines is 
opgeleid tot beoordelaar en student assistenten verzorgen gedurende de hele week ondersteuning 
in een speciaal ingericht InnovationLab. 

In deze presentatie worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat in opdracht van het 
ICT&Didactiek team van de NHL lerarenopleidingen is uitgevoerd. De online enquête is uitgezet 
onder ruim 200 studenten en ingevuld door 90 studenten. Daarnaast hebben 14 collega’s die 
betrokken zijn bij de beoordeling van de ICT portfolio’s de docent-enquête ingevuld. Tot slot worden 
de vervolgstappen en verbeteracties gepresenteerd die op basis van de onderzoeksresultaten 
geformuleerd zijn. 

Good practice 139 : Franse literatuur, drama en docentenvaardigheden. Een 
motiverende drieslag. 112 

F. Lucas, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Docentenvaardigheden / drama / literatuur 

In deze presentatie wordt verslag gedaan van het project drama en literatuur dat op de HAN in 
Nijmegen in samenwerking tussen de sectie drama en de sectie Frans wordt uitgevoerd. Eerste- en 
tweedejaars studenten Frans voeren op het toneel sketches, toneelwerken of poëtische teksten op 
die bij het curriculum horen. Dit project maakt het voor de bachelorstudenten Frans mogelijk om 
literatuur te beleven terwijl docentenvaardigheden geoefend worden. 

De leeropbrengsten van het project voor de studenten is deels onderzocht door middel van een 
Learner Report. De vraag die gesteld is gaat over de wijze waarop het koppelen van drama en 
literatuur niet alleen het plezier dat studenten kunnen beleven aan het lezen van literaire teksten 
stimuleert maar ook in hoeverre het opvoeren van literatuur op het toneel het verrijgen van 
docentenvaardigheden bevordert. 

Onderzoekspresentatie 100 : C-PaCK: een blended leeromgeving voor het 
leren onderwijzen van mondelinge interactie in Frans voor toekomstige 
leerkrachten lager onderwijs 114 

C. Larmuseau, KU Leuven, K. Dewaele, UC Leuven-Limburg , L. Van Craesbeek, VIVES, F. Depaepe, KU 
Leuven , P. Desmet, KU Leuven, J. Elen, KU Leuven, M. Vandewaetere, KU Leuven 

Blended / lerarenopleiding / onderzoek 

Pedagogical content knowledge (PCK) - of vakdidactische kennis- is de kennis die leerkrachten 
inzetten bij het onderwijzen van specifieke vakinhouden. Onderzoek wijst uit dat de PCK van 
leerkrachten een belangrijke predictor is voor de onderwijskwaliteit en de leeruitkomsten bij hun 
leerlingen (Kunter et al., 2013). PCK kan zich optimaal ontwikkelen mits een goede basis van 
vakinhoudelijke kennis (content knowledge, CK) en algemeen didactische kennis (pedagogical 
knowledge, PK) aanwezig is. Voor Frans zijn er aanwijzingen dat de CK van toekomstige leerkrachten 
lager onderwijs ontoereikend is (Martens & Voets, 2012) en bijgevolg de ontwikkeling van PCK 
belemmert. Daarnaast wordt in lerarenopleidingen PCK aangeleerd zonder duidelijke link met CK en 
PK. Deze onderzoekspresentatie gaat dieper in op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van 
c-PaCK, een blended leeromgeving gericht op het leren onderwijzen van mondelinge interactie (MI) 
in Frans, waarbij op een geïntegreerde manier aan PCK, CK en PK wordt gewerkt. 



  
 23 

Onderzoekspresentatie 85 : Een lerarenopleiding en studenten in 
kansarmoede: de krachten gebundeld! 117 

A. Van Hooste, UC Leuven-Limburg, L. Spanjers, UC Leuven-Limburg, B. Meeus, UC Leuven-Limburg, K. 
Jacobs, UC Leuven-Limburg 

Diversiteit / kansarmoede / lerarenopleiding 

De Raad Hoger Onderwijs van de VLOR stelt dat, alhoewel het Vlaamse hoger onderwijs een 
afspiegeling zou moeten zijn van de divers samengestelde maatschappij waarin kansarmoede 
voortdurend toeneemt, studenten in kansarmoede nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het 
hoger onderwijs. Tevens wordt aangegeven dat de kansarmoedeproblematiek nog te weinig gekend 
is op niveau van het hoger onderwijs, ook meer bepaald binnen de lerarenopleiding (VLOR, 2011, 
2015). Vanuit deze inzichten laten we in dit onderzoeksproject studenten en oud-studenten met een 
kansarmoedeachtergrond aan het woord om een tweeledige doelstelling na te streven. Enerzijds 
gaan we met hen na hoe we de lerarenopleiding beter kunnen afstemmen op wat studenten in 
kansarmoede nodig hebben om de opleiding te starten en succesvol te doorlopen. Op die manier 
willen we uitsluitingsmechanismen ondervangen en gelijke onderwijskansen bieden aan alle 
studenten. Anderzijds doen we vanuit een waarderende benadering een beroep op hun expertise en 
ervaringsdeskundigheid omtrent kansarmoede om de opleiding te verrijken betreffende de 
competentie ‘omgaan met kansarmoede’. Die competentie dient niet enkel verworven te worden 
door de studenten, maar vanuit een voorbeeldfunctie tevens te worden voorgeleefd door de 
lerarenopleiders. 

Deze presentatie past goed binnen het congresthema aangezien dit onderzoeksproject onder meer 
beoogt om de opleidingspraktijk zowel voor studenten als docenten te optimaliseren wat betreft het 
competent ‘omgaan met kansarmoede’. Toekomstige leerkrachten kunnen die competentie later 
toepassen in hun klaspraktijk, hetgeen vervolgens een impact heeft in het werkveld. 

Onderzoekspresentatie 61 : Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding 
voor het lager onderwijs: stand van zaken, opportuniteiten en behoeften 120 

Kinderrechteneducatie / participatie 

Dit onderzoek betreft een studie naar de stand van zaken, opportuniteiten en behoeften rond 
kinderrechteneducatie (KRE) in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in België. Via 
literatuuronderzoek rond recente internationale trends in KRE binnen de lerarenopleiding alsook 
diepteinterviews en een online bevraging in alle Belgische lerarenopleidingsinstituten werden de 
volgende onderzoeksvragen bestudeerd: 

Wat bestaat er reeds rond KRE in de lerarenopleiding en hoe kunnen organisaties die werken rond 
KRE hier beter op aansluiten? 

Wat zijn de specifieke behoeften van lerarenopleidingsinstituten betreffende KRE? 

Op welke integratiestrategie dient men vooral in te zetten bij het werken rond kinderrechten?. Er is 
behoefte naar pedagogische ondersteuning op maat (niet ‘what’ maar ‘how to’), ook aan intervisie 
en coördinatie van het aanbod. Maar er is ook grote terughoudendheid wat het inzetten van externe 
aanbieders betreft. 

De resultaten tonen aan dat KRE vooral op een impliciete manier aan bod komt en met een sterke 
nadruk op leren door kinderrechten. Het gaat dan vooral over het motiveren van beslissingen, 
aandacht en respect voor diversiteit, participatie, relatie tussen docent en student. Een meerderheid 
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van de lectoren ziet wel een belangrijke link tussen KRE en hun werk en er is tevens algemene 
consensus over het belang van KRE. 

Korte beschrijving:Dit onderzoek draagt bij tot een dieper inzicht in de mate waarin KRE binnen de 
lerarenopleiding voor lager onderwijs momenteel erkend of toegepast wordt als hefboom om beter 
om te gaan met uitdagingen in de onderwijspraktijk zoals diversiteit, pesten, taal en armoede, … . 
Behoeftes voor ondersteuning rond KRE worden ook onderzocht. 

Onderzoekspresentatie 10 : Onderzoekend de eigen opleidingspraktijk 
verbeteren gericht op het voorbereiden van aanstaande leraren voor de 
samenwerking met ouders 122 

L. Vandermarliere, UC Leuven-Limburg, E. de Bruïne, Hogeschool Windesheim , J. Franssens, 
Hogeschool Windesheim , S. Van Eynde, UC Leuven-Limburg, L. Vloeberghs, UC Leuven-Limburg, M. 
Willemse, Hogeschool Windesheim 

Lerarenopleiding / ouderbetrokkenheid / startende leerkrachten 

Hoewel lerarenopleidingen aandacht zouden moeten besteden aan de decretaal vastgelegde rol ‘de 
leraar als partner van ouders’, blijkt dat in de praktijk nauwelijks plaats te vinden. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door zes opleiders van twee hogescholen uit Vlaanderen en Nederland die hun eigen 
praktijk doormiddel van een kleinschalige curriculum verandering wilden onderzoeken. Het 
onderzoek richtte zich op het stimuleren van de bewustwording van aanstaande leraren secundair 
onderwijs van het belang van samenwerking van ouders en beoogde hen uit te dagen om hierover 
individuele leerdoelen te formuleren voor het laatste deel van hun opleiding. 172 studenten voerden 
een onderzoekende interviewopdracht met een startende leraar uit en woonde een college bij. Op 
basis van twee vragen over hun leerervaringen en leerdoelen die deze studenten aan het einde van 
het college beantwoordden, blijkt dat het merendeel zich bewust is geworden van het belang van 
oudersamenwerking en ook dat dit meer is dan enkel communicatie. Als belangrijkste persoonlijke 
leerdoelen geven ze aan hun communicatievaardigheden verder te willen ontwikkelen. Met name 
zouden ze meer in gesprek willen gaan met collega’s uit het veld en ouders ontmoeten om de door 
hen geformuleerde leerdoelen te realiseren. 

In deze presentatie zal de nieuwe betekenis van ‘congruent opleiden’ ten aanzien van onderzoek 
geïllustreerd worden. Met zes lerarenopleiders hebben we onderzoekend een kleinschalige 
curriculumverandering ingevoerd om studenten beter voor te bereiden op samenwerken met 
ouders. Hierbij werden studenten gestimuleerd om op een onderzoekende wijze startende leraren te 
interviewen. 

Onderzoekspresentatie 58 : Rekenen-wiskunde en didactiek op de pabo in 
samenhang 125 

G. Boersma, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Kennisbasis / opleidingsdidactiek / rekenen-wiskunde 

Met de intrede van de kennisbasistoets rekenen-wiskunde voor Nederlandse pabostudenten is op 
veel opleidingen de samenhang tussen het leren van wiskunde en didactiek verbroken, vooral waar 
het gaat om wiskunde die niet direct zichtbaar is in de basisschool. In dit onderzoek is nagegaan in 
hoeverre het mogelijk is om die samenhang opnieuw tot stand te brengen. Hiertoe is een drietal 
lesontwerpen gemaakt welke meerdere malen zijn uitgeprobeerd door verschillende docenten. In de 
lessen zijn vier ontwerpprincipes verwerkt: het door het leren van geavanceerde wiskunde verdiepen 
van kennis van wiskunde en didactiek van de basisschool, het inbedden in beroepsrelevante 
activiteiten, het inzicht dat de geavanceerde wiskunde geworteld is in de wiskunde op de basisschool 
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en het bieden van handvatten aan docenten zonder onderwijsbevoegdheid wiskunde. Het blijkt dat 
de meeste studenten de lesinhouden als relevant ervaren en gemotiveerd zijn deze te leren. Het 
werd duidelijk dat docenten zonder wiskundige achtergrond onzeker zijn over de mate waarin zij in 
staat zijn flexibel op studenten in te spelen en hen adequaat te begeleiden. De conclusie van het 
onderzoek luidt dat het mogelijk is om opleidingsonderwijs te ontwerpen waarbij het leren van meer 
geavanceerde wiskunde in samenhang met didactiek ondersteund wordt. 

Onderzoekspresentatie 46 : Pabo-studenten leren diep; een onderzoek naar 
onderwijs in een veranderende samenleving voor het pabo-curriculum 128 

J.M.M. Kaskens, Hogeschool Windesheim, B.H. van Koeven, Hogeschool Windesheim 

Gepersonaliseerd leren / nieuwe onderwijsconcepten / pabo curriculum 

In deze bijdrage presenteren we een onderzoek naar een pilot op de lerarenopleiding basisonderwijs 
van Hogeschool Windesheim, waarbij zeven studenten één periode lang uitgaande van bestaande 
opleidingsdoelen en gebaseerd op het beroepsprofiel van de opleiding, hun eigen leerproces 
vormgeven, terwijl ze hun stage uitvoeren op scholen met vernieuwende, op de toekomst gerichte, 
onderwijsconcepten. Doel is onderzoeken hoe we het pabo-curriculum toekomstbestendig kunnen 
maken. De onderzoeksvraag focust op hoe de studenten zich tijdens de pilot ontwikkelen als 
waardenvolle onderzoekende professionals in een veranderende onderwijspraktijk. 
Gespreksverslagen en studentportfolio’s zijn verzameld en geanalyseerd. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat studenten zich door de werkwijze in de pilot eigenaar voelen van hun eigen 
leerproces, wat enthousiasme en trots met zich meebrengt. Verder blijkt dat ze vorm geven aan 
samen leren, vakinhouden integreren en zich uitgenodigd voelen tot kritisch denken, maar dat ze de 
theoretische verdieping maar ten dele zelfstandig tot stand kunnen brengen. De opbrengsten van de 
pilot worden getransfereerd naar het pabo-curriculum waar het gaat om meer betekenisvolle 
vormen van leren met meer vakintegratie en betere aansluiting van opleiding en schoolpraktijk, 
terwijl tegelijkertijd de theoretische inhouden behouden blijven. 

Onderzoekspresentatie 4 : Onderzoek naar effectiviteit van de begeleiding 
van afstudeeronderzoek op de HAN pabo 130 

H.J.M. Stokhof, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, D. Wammes, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, M. Zegers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Afstudeeronderzoek / begeleiding / effectiviteit 

Afstudeeronderzoek is op vrijwel alle lerarenopleidingen een belangrijk onderdeel van de kwalificatie 
tot startbekwaam leerkracht. Het begeleiden van studenten in het doen van afstudeeronderzoek 
blijkt echter een grote uitdaging voor veel lerarenopleiders. Studenten ervaren het doen van 
praktijkonderzoek als een complexe taak, waarbij zij veel ondersteuning nodig hebben. Welke 
vormen van begeleiding het meest effectief zijn, is nog niet geheel duidelijk. Daarom heeft de HAN 
Pabo heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen en wensen van studenten ten aanzien van de 
begeleiding van het afstudeeronderzoek, met als doel de effectiviteit van de begeleiding te 
versterken. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek en aanbevelingen voor de begeleiding van 
afstudeeronderzoek worden gedeeld en bediscussieerd in deze presentatie. 

Symposium 67 : ICT-integratie in de lerarenopleiding: professionaliseren in en 
door onderzoek 132 

J. Tondeur, Universiteit Gent, J. van Braak, Universiteit Gent, K. Aesaert, Universiteit Gent, B. Pynoo, 
Universiteit Gent, A. Smits, Hogeschool Windesheim, R. Bruijn, Hogeschool Windesheim, H. La Roi, 
Hogeschool Windesheim, F. van Renssen, Hogeschool Windesheim, J. Voogt, Hogeschool Windesheim, 
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C. Teunissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, A.M. van Loon, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 

ICT / onderzoek / professionele ontwikkeling 

Kan onderzoek een krachtige motor zijn voor leren en professionaliseren in het teken van ICT-
integratie? Dat is de vraag van het symposium dat in deze bijdrage wordt voorgesteld. Deze vraag 
sluit naadloos aan bij het congresthema “professionaliseren in en door onderzoek”en meer specifiek 
bij de themalijn “nieuwe teamverbanden en nieuwe praktijken”. Teamverbanden zijn immers 
noodzakelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe dynamiek waarbij onderzoek (doen) het 
ontwikkelen van nieuwe praktijken bevorderen. In dit geval meer specifiek mbt. ICT-integratie in de 
lerarenopleiding. 

De vraag is echter hoe dit in de praktijk mogelijk is? De drie bijdragen werpen elk hun licht op deze 
vraag en besteden daarbij aandacht aan het belang van teamverbanden. De eerste bijdrage gaat in 
op 1) de ontwikkeling van een Vlaams ICT-competentieprofiel voor de lerarenopleiding in 
Vlaanderen, 2) de manier waarop deze competenties worden gemeten en 3) hoe via teacher 
educator design teams het ICT-competentieprofiel wordt geïmplementeerd. Het hoofddoel van de 
tweede onderzoeksbijdrage is na te gaan of lerarenopleiders en studenten in Nederland zich in 2015 
bekwaam voelen om ICT in te zetten in onderwijs. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt 
een professionaliseringsaanpak voorgesteld. In de derde bijdrage hebben literatuurdocenten 
Nederlands en Engels samen met een onderzoeker onderwijs ontworpen waarin op een 
geïntegreerde wijze gewerkt wordt aan de literaire en de digitale competenties van toekomstige 
leraren. 

Deze studies worden eerst afzonderlijk voorgesteld en tijdens de discussie met elkaar in verband 
gebracht. In de discussie treedt Nadine Engels op als discussiant. 

Symposium 105 : 'Communities of Practice' als voertuig voor ontwikkeling 138 

P.P.M. Hennissen, De Nieuwste Pabo, D. Wetzels, Basisschool Loedoes, H. Acampo, De Nieuwste 
Pabo, R. Kierkels, De Nieuwste Pabo 

Communities / professionalisering / schoolontwikkeling 

Dit symposium focust op de manier waarop “Communities of Practice”(CoPs) een schoolbreed thema 
systematisch onderzoekend aanpakken, en wat dat oplevert aan leerwinst voor leerlingen, 
leerkrachten en school. Een CoP is een groep mensen (Wenger et al., 2002) bestaande uit (a.s.) 
leerkrachten en een instituutsbegeleider, die systematisch onderzoek verricht naar een door het 
team gedragen kernthema van de eigen school. De vraag in dit symposium is wat de bijdrage van het 
CoP-voertuig is aan ontwikkeling. 

Onderzoekspresentatie 114 : Faciliteren van sociaal leren in de 
lerarenopleiding 144 

E.M. Vrieling, Open Universiteit, A.A.J. van den Beemt, Technische Universiteit Eindhoven 

Lerarengroepen / professionele ontwikkeling / sociaal leren 

De laatste decennia is er in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek veel aandacht voor sociaal 
leren van (aanstaande) leraren als een stimulans voor hun professionele ontwikkeling. Bij het 
nastreven van innovatie in dergelijke lerarengroepen, blijkt faciliteren van belang. In deze studie is 
onderzocht op welke wijze lerarengroepen gefaciliteerd kunnen worden ter optimalisatie van de 
professionele ontwikkeling van de groepsleden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een eerder 
ontwikkeld theoretisch kader met 4 dimensies en 11 indicatoren van sociaal leren. Het onderzoek is 
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uitgevoerd in een lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) waar groepen van pabodocenten, 
pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs zijn gevolgd gedurende twee jaren in een 
enkelvoudige en meervoudige casestudie. Data zijn verzameld in de vorm van video/audio-opnames 
van de werkbijeenkomsten, het beantwoorden van reflectieve vragen, het volgen van de digitale 
leeromgeving en het uitvoeren van retrospectieve interviews. Op basis van kwalitatieve analyses is 
op diverse momenten samen met de groepsleden bekeken hoe de sociale configuratie eruit zag, of 
dit passend was bij de groepsdoelen en welke vervolgstappen wenselijk waren. De in deze studie 
ontwikkelde interviewleidraad blijkt een bruikbaar kwalitatief instrument in dit faciliteringsproces. 

Good practice 49 : Studenten raken intrinsiek gemotiveerd tijdens de minor 
leerpsychologie ‘Het gemotiveerde brein' 147 

E. Siebenlist, Zuyd Hogeschool, P.P.M. Hennissen, Zuyd Hogeschool 

Intrinsieke motivatie / motivatieversterkende interventies / Pabo studenten 

De minor leerpsychologie is een voorbeeld van congruent opleiden, zowel in de zin van 
literatuurgebruik om de minor te ontwerpen als het onderzoek van effecten daarvan. Van studenten 
verwacht je hetzelfde: onderwijs ontwerpen op basis van literatuur en nagaan wat het effect is op 
basis van een onderzoek. De minor Leerpsychologie “Het gemotiveerde Brein”, is afgelopen 
studiejaar voor het eerst gegeven aan een groep van 19 derdejaarsstudenten aan de Nieuwste Pabo 
(dNP) te Sittard. In de minor ligt de nadruk op hoe kinderen te motiveren (Ros, A., Castelijns, J., van 
Loon, A-M., Verbeeck, K.,2014) en hoe breinkennis toe te passen in de basisschool (Vreugdenhil, 
2015). Tijdens het ontwerpen van de minor zijn aanbevelingen uit de genoemde literatuur en van 
Martens en Boekaerts (2007) toegepast, met als doel: Intrinsieke motivatie versterken. Een paar 
voorbeelden van motivatieversterkende interventies die zijn toegepast 
zijn:autonomieondersteunend leraargedrag, consequente structuurondersteuning, pedagogisch 
tactvol handelen en evalueren om te leren.Met behulp van de vragenlijst Schoolse 
Zelfregulatievaardigheid (Sierens & Vansteenkiste, 2009) bleek na vergelijking van de voormeting 
met de nameting, dat de intrinsieke motivatie en de motivatie op basis van welwillendheid significant 
gestegen zijn (p<.01) 

Onderzoekspresentatie 55 : Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent 
binnen honours onderwijs? 149 

T. Kingma, Hogeschool Windesheim, E. Kamans, Hanzehogeschool Groningen, M. Heijne-Penninga, 
Hanzehogeschool Groningen, M.V.C. Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen 

Autonomie-ondersteunende doceerstijl / druk vanuit de organisatie / hbo-docenten 

Docenten werken graag met intrinsiek gemotiveerde studenten. Vanuit de literatuur weten we dat 
studenten, die intrinsiek gemotiveerd zijn, een sterke behoefte hebben aan een docent die hen 
ondersteunt in hun autonomie, gecombineerd met het bieden van structuur en verbondenheid. Deze 
studie richt zich op excellentieprogramma’s. Studenten in deze leeromgeving zijn veelal intrinsiek 
gemotiveerd. Om een autonomie-ondersteunende doceerstijl in te kunnen zetten, is het van belang 
dat de docent zelf gemotiveerd is en vrijheid ervaart. Deze studie richt zich op de samenhang tussen 
hoe een docent bepaalde aspecten in zijn werkomgeving ervaart en welke invloed dat heeft op zijn 
doceerstrategie - en dan in het bijzonder de strategie die autonomie ondersteunt. 

De onderzochte hypothese luidt: lesgevende hbo-docenten bieden autonomie-ondersteuning aan 
studenten in extracurriculaire excellentieprogramma’s, als zij zelf vrijheid ervaren vanuit de sociale 
werkomgeving waarin zij werken, zij een intrinsieke motivatie hebben en zij een growth mindset 
hebben. Honoursdocenten (N = 54) van zes hogescholen hebben een digitale vragenlijst ingevuld. 
Correlatieberekeningen laten zien dat een fixed mindset gepaard gaat met het bieden van meer 
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structuur en dat het ervaren van druk gepaard gaat met het bieden van minder autonomie en minder 
structuur. 

Symposium 128 : Lesson Study: door samenwerken de les versterken 152 

S.L. Goei, Vrije Universiteit Amsterdam/Hogeschool Windesheim, T. Schipper, Hogeschool 
Windesheim, A. Emans, Hogeschool Windesheim, T. Bosma, Vrije Universiteit Amsterdam, M.M.V. 
Vreeburg, Vrije Universiteit Amsterdam 

Lesson Study / onderzoekend leren / samenwerkend leren 

De studies in dit symposium gaan over het leren van docenten in het voortgezet onderwijs via Lesson 
Study (LS). Hoe leren participerende docenten binnen een LS-cyclus als zij gezamenlijk onderzoek 
doen in de eigen lespraktijk door het plannen, observeren en nabespreken van een zogenaamde 
onderzoeksles? 

Wetenschappelijke en praktische relevantie 

Bij LS ligt de focus op het live observeren en discussiëren over het leren van leerlingen (Fernandez & 
Yoshida, 2004). Veel LS onderzoek richt zich op de mate waarin docenten voldoende helderheid 
hebben over het object van leren. In de variant van LS zoals toegepast in deze studies wordt gewerkt 
met zogenaamde ‘case’ leerlingen ((Dudley, 2013) die representatief staan voor de niveaugroepen in 
de klas (Goei, 2013). Hoe kunnen participerende docenten meer oog hebben voor de verschillen in 
onderwijsbehoeften in een klas en zo gedifferentieerde lessen ontwerpen? 

Structuur van het symposium 

In de eerste studie staat het gezamenlijk leren en de competentiebeleving centraal, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van semi-gestructureerde interviews. In de tweede studie worden de dialogen van 
één LS team bestudeerd met als vraag hoe zij leren differentieren. In de derde studie staat de 
perceptie van de leerlingen centraal, waarbij de docenten interviews afnemen bij de leerlingen van 
de onderzoeksles. 

Symposium 104 : Beroepsregistratie in breed perspectief 158 

J. Kiewiet-Kester, VELON, E. Suasso, VELON 

Beroepsstandaard / professionaliseren / registreren 

 Delen van informatie over beroepsregistratie, het doorontwikkelproject en de bevindingen 
die daaruit voortgekomen zijn; 

 Creëren van inzicht in en oordeelsvorming over wat de herziene registratieprocedure kan 
betekenen voor de eigen praktijk, individueel, op organisatieniveau alsmede overstijgend. 

 Verkennen van de aanvullende wensen en mogelijkheden met betrekking tot implementatie 
van registratie, ontwikkeling van herregistratie en het opzetten van een professionaliseringsplatform. 

De ontwikkelingen hebben plaats in Nederland. Belgische lerarenopleiders, coördinatoren, managers 
en overkoepelende organisaties kunnen zich tijdens deze bijeenkomst een beeld vormen van de 
mogelijkheden. Het is interessant om te bekijken in hoeverre de huidige ontwikkelingen ook over de 
landsgrenzen tot professionalisering kunnen leiden. 



  
 29 

Symposium 149 : Het vergroten van professionele ruimte van docenten bij 
professionele leergemeenschappen, promotiebeurzen en 
onderwijstraineeships/Eerst de Klas 164 

H. Schaap, Radboud Docentenacademie, J. Meirink, Universiteit Leiden, H. Oolbekkink, Radboud 
Docentenacademie, P. Meijer, Radboud Docentenacademie, H. Leeferink, Radboud 
Docentenacademie, R.C. Zwart, Universiteit Utrecht, A.C. van der Want, Universiteit Leiden 

Professionele ontwikkeling / professionele ruimte / schoolontwikkeling 

Door de overheid zijn promotiebeurzen, professionele leergemeenschappen en 
onderwijstraineeships/Eerst de Klas geïnitieerd om de kwaliteit van docenten te vergroten en het 
werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Verondersteld wordt dat deze initiatieven 
professionele ruimte van docenten vergroten en daarmee leiden tot schoolontwikkeling (Diepstraten 
& Evers, 2012). Dit roept verschillende vragen op. Welke professionele ruimte krijgen bijvoorbeeld 
docenten-in-opleiding die een onderwijstraineeship/Eerst de Klas traject volgen? Hoe kunnen 
lerarenopleidingen docenten begeleiden die professionele ruimte krijgen om onderwijs ontwikkelen 
in een professionele leergemeenschap? Hoe kunnen lerarenopleidingen promoverende docenten 
begeleiden bij het vergroten van hun professionele ruimte? En welke rol spelen opvattingen van 
schoolleiders? 

In dit symposium worden de resultaten van vier deelprojecten gepresenteerd: een gericht op 
opvattingen van schoolleiders over professionelere ruimte, de andere drie gericht op professionele 
ruimte bij professionele leergemeenschappen, onderwijstraineeships/Eerst de Klas of 
promotiebeurzen. Professionele ruimte wordt hierbij opgevat als de mate waarin docenten 
zeggenschap krijgen, ervaren en benutten over hun onderwijspraktijk en over hun eigen 
professionele ontwikkeling (Hupe, 2009). De deelprojecten geven inzicht in interactie tussen 
schoolleiders en docenten aangezien zij met elkaar ‘onderhandelen’ over professionele ruimte 
(Kessels, 2012). Tijdens het symposium wordt ingegaan op hoe lerarenopleidingen de professionele 
ruimte van docenten kunnen vergroten. 
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2e ronde parallelsessies 

Leergemeenschap 57 : De onderzoeker in mij 172 

J.I.G.M. Tuithof, A. De Heer, M. Lunenberg, M. van Rijswijk 

Dialoog / identiteitsontwikkeling / transitie 

Hieronder volgt een tekst waarin de leergemeenschap kort wordt voorgesteld en waarin onze 
eventuele bijdrage aan het congres wordt beschreven. In navolging van de aanvullende instructie 
voor de bijdrage “leergemeenschap”wordt in deze tekst uiteengezet hoe het thema van de 
leergemeenschap aansluit op zichtlijn 1: identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker. 

De leergemeenschap “De onderzoeker in mij”is ontstaan vanuit de behoefte van een groep 
lerarenopleiders om van gedachten te wisselen over de twijfels, het enthousiasme, de frustratie en 
het eigen leren bij het doen van onderzoek als lerarenopleider 

In een interactieve sessie op het Congres voor Lerarenopleiders willen wij, de leden van de 
leergemeenschap, ter introductie graag kort onze ervaringen uit de afgelopen jaren delen. Hiermee 
geven we op een persoonlijke manier inzicht in diverse aspecten van onze identiteitsontwikkeling als 
lerarenopleider/onderzoeker. Vervolgens willen we tijdens het congres werkvormen inzetten die in 
de afgelopen jaren gebruikt zijn om onze ervaringen als onderzoeker te expliciteren. Tot slot kaderen 
we deze ervaringen met behulp van theoretische noties op het gebied van transitie en boundary 
crossing. 

We hopen met deze bijdrage een dialoog te starten over wat een dwingende koers richting 
onderzoek de individuele lerarenopleider kan brengen en kan kosten. Graag nodigen we iedereen die 
zich betrokken voelt bij dit onderwerp uit, om met ons mee te praten en te denken over de rol van 
onderzoekende opleiders in de lerarenopleiding. 

Ontwikkelplan 40 : Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens 
het reflecteren met jonge kinderen 173 

A. Vanherf, Erasmushogeschool Brussel, A. Biesmans, Erasmushogeschool Brussel, V. Van Raemdonck, 
Erasmushogeschool Brussel 

Gespreksstrategie / reflecteren / taalontwikkeling 

Het voeren van een kwaliteitsvol gesprek met jonge kinderen die ook nog eens anderstalig zijn, is 
geen sinecure. Dat blijkt uit de onderwijs- en stagepraktijk. 

In dit praktijkonderzoek willen wij de competenties van student-leerkrachten verbeteren zodat zij in 
staat zijn geschikte gesprekstechnieken en strategieën in te zetten die het gesprek met kleuters 
verdiepen én bevorderlijk zijn voor hun taalontwikkeling. 

Het onderzoek is gekoppeld aan de bachelorproef van de laatstejaarsstudenten van de 
bacheloropleiding Kleuteronderwijs. De bachelorproef is opgevat als een eindwerkstage van vijf 
weken in een Brusselse kleuterklas met een diverse en meertalige populatie. Studenten voeren 
wekelijk een reflectiegesprek met de kinderen aan de hand van pedagogische documentatie. 
Theoretische omkadering en training moeten de competentie van de student verhogen om 
responsieve gespreksstrategieën in te zetten. De gefilmde reflectiegesprekken met de kinderen 
worden telkens geanalyseerd waardoor de student door middel van zelfreflectie de 
gespreksvaardigheden kan bijstellen.Ook de impact van de kwaliteitsverbetering van de interactie op 
de taalverwerving van de kleuters wordt geëvalueerd.De resultaten van dit onderzoek zullen 
uitmonden in een praktijkgids met ‘good practices’ voor het werkveld. 
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Ontwikkelplan 54 : Een instrument om een leernetwerk te typeren 175 

Q. Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, T. Béneker, 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, R. van de Sande, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Professionele leergemeenschappen / samen leren 

Het leren van ervaren leraren, aanstaande leraren, lerarenopleiders en beginnende leraren krijgt 
steeds vaker vorm door middel van leergemeenschappen of leernetwerken. Uit de literatuur over 
professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren blijkt dat het samen leren een betekenisvolle en 
productieve aanpak is. In de praktijk merken we dat voor deze vorm van leren steeds weer een 
andere benaming wordt gekozen. We komen termen tegen als vakdidactische netwerken, 
professionele leergemeenschappen of docent-ontwikkelteams. Hoewel een poging om deze 
verschillende vormen van leren in netwerken te definiëren zeker zinvol is, hebben wij ervoor gekozen 
te zoeken naar dimensies waarop vormen van netwerkleren gekarakteriseerd kunnen worden. We 
zijn gekomen tot tien mogelijke dimensies. Deze dimensies kunnen door groepen (aanstaande) 
leraren gebruikt worden om het netwerk waarin zij deelnemen te karakteriseren. Dit instrument 
willen we in de sessie presenteren als nieuw idee om in de opleidingspraktijk te gebruiken. De 
deelnemers gaan hiermee aan het werk om ten slotte in discussie te gaan over zowel de dimensies 
als de bruikbaarheid van het instrument. 

Ontwikkelplan 146 : Deliberatie over deliberative inquiry: een beraadslagend 
onderzoek over onderwijsvrijheid in de lerarenopleiding 177 

R. Wouters, UC Leuven-Limburg, I. Geerinck, UC Leuven-Limburg, J. Thys, UC Leuven-Limburg 

Collaboratief praktijkonderzoek / deliberative inquiry / onderwijsvrijheid 

Dit onderzoeksproject exploreert de betekenis, implicaties en voorwaarden van onderwijsvrijheid via 
‘beraadslagend onderzoek’ (deliberative inquiry). Het project wil zowel een inhoudelijke bijdrage 
leveren rond de kwestie ‘Moet er onderwijsvrijheid zijn?’ als een methodologische bijdrage aan 
praktijkonderzoek. De onderzoeksmethode ‘deliberative inquiry’, een methode voor collaboratief 
onderwijsonderzoek, zullen we niet alleen systematisch uitvoeren maar ook analyseren op haar 
werkzaamheid als professionaliseringsactiviteit. 

In dit beraadslagend onderzoek is de vraag ‘Moet er onderwijsvrijheid zijn?’ de sensitizing question 
die aanzet tot verkenning van uiteenlopende (onderwijs)domeinen en perspectieven. 
Lerarenopleiders en student-leraren zullen door het gezamenlijk grondig bekijken en bespreken van 
deze vraag de werking en betekenis ervan verhelderen met het oog op een gedeelde 
betekenisgeving. Deze vorm van collaboratief onderzoek wil voor alle 
deelnemers/medeonderzoekers bijdragen aan de professionalisering van de rollen van leraar als 
onderzoeker/cultuurparticipant/lid van een onderwijsgemeenschap. In deze sessie lichten we kort de 
methode van deliberative inquiry toe en beraadslagen we met de aanwezigen over deze 
onderzoeksbenadering. 

Ontwikkelplan 79 : Mobiele applicaties als tool voor het personaliseren van 
professionaliseringstrajecten 180 

J. Peeters, Vrije Universiteit Brussel, F. De Backer, Vrije Universiteit Brussel, K. Lombaerts, Vrije 
Universiteit Brussel 

Mobiele applicaties / personalisering / werkplekleren 

Het huidige voorstel kadert binnen een Europees project (11/2015-10/2017) dat een mobiele 
applicatie wenst te ontwikkelen dat gepersonaliseerde leertrajecten aanbiedt aan leerkrachten. De 
mobiele applicatie ondersteunt het leren van leerkrachten in de klaspraktijk en kan gebruikt worden 
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in de initiële lerarenopleiding alsook tijdens professionaliseringstrajecten. Bovendien is het de 
bedoeling dat de applicatie gebruikt kan worden zonder én in combinatie met face-to-face 
begeleiding van lerarenopleiders. De mobiele applicatie verzamelt op verschillende manieren 
informatie omtrent de persoonlijke situatie, het leerproces, en de klaspraktijk van de leerkracht, 
alsook omtrent de leervooruitgang van zijn leerlingen. Deze informatie wordt vervolgens 
geanalyseerd (via learning analytics en semantics) en terug gekoppeld naar leerkrachten, 
lerarenopleiders en beleidsmakers zodat zij hun praktijk verder kunnen optimaliseren. 

Via de werkvorm ‘ontwikkelplan’ wensen we het concept van de mobiele applicatie ter discussie voor 
te leggen. We willen de percepties en noden van lerarenopleiders in kaart brengen omtrent het 
gebruik van mobiele applicaties in professionaliseringstrajecten. Hoe staan zij tegenover het gebruik 
van (mobiele) technologie? Welke sterktes en valkuilen detecteren zij? Wat zijn voorwaarden opdat 
een dergelijk ontwikkelplan zou kunnen werken in de praktijk? 

Bovendien lanceren we een oproep om geïnteresseerde lerarenopleiders reeds vroeg in het 
ontwikkelproces en het Europese project te betrekken. 

Ontwikkelplan 143 : Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een 
ontwikkelplan 183 

P. Fisser, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO), A. Stijker, SLO, M. van der Hoeven, SLO, S. 
Loenen, SLO 

Digitale geletterdheid / docentondersteuning / voorbeeldlesmaterialen 

Digitale vaardigheden horen thuis in de vaste kern van het onderwijs volgens Platform 
Onderwijs2032. Het gaat daarbij om een combinatie van ICT-(basis)vaardigheden, computational 
thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Uit onderzoek blijkt dat er in het huidige 
Nederlandse curriculum voor basis en voortgezet onderwijs weinig aandacht, richting en stimulans 
voor de integratie van de 21e eeuwse vaardigheden is. Ook in de praktijk komen de vaardigheden 
nog weinig doelgericht en structureel aan de orde. Leraren voelen zich onvoldoende toegerust om de 
vaardigheden vorm te geven in het onderwijs. Dit geldt voor alle 21e eeuwse vaardigheden, maar in 
het bijzonder voor probleemoplosvaardigheden, creativiteit en digitale geletterdheid. Leraren 
hebben behoefte aan houvast, vooral in de vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede 
praktijkvoorbeelden. Het afgelopen jaar is gewerkt aan verdere concretiseringen van de 
vaardigheden in de vorm van beschrijvingen en voorbeeldlesmaterialen. Tijdens deze sessie willen 
wij graag met lerarenopleiders onderzoeken in hoeverre de huidige uitwerkingen van digitale 
geletterdheid geschikt zijn voor lerarenopleidingen, op welke manier de materialen aangepast 
kunnen worden zodat zij een plek kunnen krijgen binnen de lerarenopleidingen (en hier ook 
daadwerkelijk aan werken tijdens de sessie) en willen we inventariseren welke partners we hier nog 
meer voor nodig hebben. 

Symposium 135 : De onderzoekende leraar in het curriculum en het 
professionaliseringsbeleid van een lerarenopleiding 185 

L. Vloeberghs, UC Leuven-Limburg, G. Decin, UC Leuven-Limburg, L. Alaerts, UC Leuven-Limburg, T. 
Vandersmissen, UC Leuven-Limburg, J. Van Dessel, UC Leuven-Limburg 

Curriculum / onderzoekende leraar / professionalisering 

Een lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg (voormalig KHLeuven) focuste zowel voor studenten als 
voor lerarenopleiders  op de rol van ‘leraar als onderzoeker.’  Dit symposium licht zowel de integratie 
van deze rol in de curricula van de verschillende opleidingen toe als de manier waarop daartoe 
gekomen is. Vervolgens wordt gefocust op de manier waarop in het professionaliseringsbeleid 
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hierrond acties ondernomen zijn. Voorbeelden uit de praktijk maken het geheel sprekend en komen 
in de derde bijdrage aan bod. 

Symposium 28 : Onderzoek doen in een self-study community: een 
gezamenlijke reis 191 

M. Lunenberg, W. Kruithof, Universiteit Leiden, A.K. Berry, Universiteit Leiden, P. van den Bos, Vrije 
Universiteit Amsterdam, J. Geursen, Universiteit Leiden 

Research community / self-study 

In dit symposium presenteren we drie onderzoeken van onze self-study community, die bestaat uit 
veertien lerarenopleiders-onderzoekers. De eerste bijdrage betreft een onderzoek van een van de 
deelnemers aan de community naar feedback, de focus van de tweede bijdrage is het begeleiden van 
een self-study community, en in het derde onderzoek staan de verschuivingen en veranderingen die 
plaatsvinden in het proces van self-study onderzoek centraal. 

In elk van de drie onderzoeken wordt gebruik gemaakt van meerdere databronnen. Voor de data-
analayse wordt gebruik gemaakt van narratieve, theoretische en grounded theory benaderingen. 
Expliciet aandacht wordt gegeven aan transparantie en navolgbaarheid. 

In de beschrijvingen hieronder presenteren we van elk van de drie onderzoeken enige resultaten. 

Leergemeenschap 32 : Werken met verhalen. Leren samenleven in de 
superdiverse wereld van vandaag. 197 

Y.A.M. Leeman, Hogeschool Windesheim, F. de Beer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, F. van 
Renssen, Hogeschool Windesheim, B.H. van Koeven, Hogeschool Windesheim, C.J. Haar, Hogeschool 
Windesheim, W. Sonnenberg, Hogeschool Windesheim 

Identiteitsontwikkeling / lerarenopleiding / superdiversiteit 

Onze leergemeenschap Via verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan omvat een 
verzameling van projecten waarin lerarenopleiders (Windesheim & HAN) en hun studenten en 
leraren (po, vo, mbo) op ontwerpgerichte en onderzoekende wijze samenwerken aan het leren 
werken met verhalen gericht op vorming voor het samenleven in de superdiverse wereld van 
vandaag. De inzichten van deze projecten zijn bedoeld om uiteindelijk te implementeren in het 
curriculum en komen zo de leraren in opleiding ten goede. Binnen het hieraan gekoppelde lectoraat 
Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs (Yvonne Leeman) vindt verdere overstijgende reflectie en 
theorieontwikkeling plaats, zowel op de inhoud van het werken met verhalen als op het functioneren 
van en het leren in de verschillende leergemeenschappen binnen de projecten. Iedereen die zich 
bezig houdt met deze problematiek, of hierin geïnteresseerd is, is van harte welkom. 

Voorzitter: Yvonne Leeman 

Leergemeenschap 144 : Onderzoek naar de lerarenopleider als rolmodel in 
didactische inzet van ICT 200 

J. Bottema, Hogeschool InHolland, J. Van der Meij, Universiteit Twente/ELAN, G. Dummer, 
Hogeschool Utrecht, A. Walraven, Radboud Universiteit, S. Rozendal, NHL Hogeschool, M. Schols, 
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg 

ICT / modelling / rolmodel 

Op het Congres voor Lerarenopleiders in 2015 heeft de themagroep ICT en de lerarenopleiding in een 
sessie met deelnemers het vraagstuk op welke wijze de lerarenopleider rolmodel kan zijn in de inzet 



  
 34 

van ICT in het onderwijs. De grote verscheidenheid aan antwoorden, maar ook de betrokkenheid van 
deelnemers bij dit onderwerp, was voor de themagroep reden om verder onderzoek te doen naar dit 
thema. Op het Congres voor Lerarenopleiders 2016 bespreekt de themagroep de eerste resultaten 
van dit onderzoek met de deelnemers. 

Leergemeenschap 19 : Velov-leergemeenschap Digitaal Leren 202 

J. Thys, UC Leuven-Limburg, J. Tondeur, Universiteit Gent, B. Pynoo, Universiteit Gent, L. Vandeput, UC 
Leuven-Limburg, W. Hustinx, Hogeschool PXL 

Blended learning en open education / digitaal leren / ICT en mediawijsheid / onderwijsinnovatie en 
onderwijsondersteuning 

Nieuw! Velov start binnenkort met een professionele leergemeenschap ‘Digitaal Leren’. Wil je meer 
weten over de leergemeenschap en/of wil je je steentje bijdragen? Dan kijken we uit naar je 
deelname aan de sessie. Via een trigger gaan we met elkaar in gesprek om de werking op te zetten 
en actie te ondernemen. 

Digitaal leren stelt lerarenopleidingen voor meerdere uitdagingen. Open education, distance learning 
en blended learning voor het onderwijs van de lerarenopleidingen zelf zijn hot topics. Daarnaast 
blijkt uit internationaal onderzoek dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop ICT-integratie 
aan bod komt in de meeste lerarenopleidingen en wat er van toekomstige leraren verwacht wordt 
inzake multimediale geletterdheid, mediawijsheid en de inzet van digitale middelen. We zijn dus 
eveneens aan zet voor ‘congruent teaching’ inzake vakdidactische ICT-integratie in het onderwijs. 
Recente visitatieverslagen van Vlaamse lerarenopleidingen bevestigen deze kans. 

De Velov-leergemeenschap Digitaal Leren wil een community of practice worden zodat we expertise, 
ervaringen en ideeën kunnen delen en aftoetsen met elkaar. Aanvullende thematische evenementen 
die door de leergemeenschap georganiseerd worden spreken een breed publiek van lerarenopleiders 
aan. Tijdens de congresbijeenkomst willen we met jou in gesprek om onze ideeën en acties af te 
toetsen! Bovendien zijn we op zoek naar helpende handen om de leergemeenschap te laten 
ontstaan. 

Debat 87 : De wendbare MBO-student 203 

L. Kampman, NHL Hogeschool, S. Dooper, Friesland College, H. Pont, Friesland College 

MBO / toekomsgericht opleiden / wendbaar vakmanschap 

De opleidingsschool Friesland College-NHL Hogeschool is momenteel de enige daadwerkelijke 
Academische Opleidingsschool in Nederland dat onderzoek en samen opleiden centraal stelt in de 
context van een MBO. Deze relatief nieuwe praktijk fungeert enerzijds als elk ander Academische 
Opleidingsschool waarbij onderzoek ingezet wordt bij de professionalisering van docenten, om de 
onderzoekende houding van (beginnende) collega’s te vergroten en als middel om bij te dragen tot 
duurzame schoolontwikkeling. Anderzijds is de context van het MBO (Friesland College) verschillend 
te noemen. De beroepsgerichtheid, vakmanschap, praktijkgestuurdheid van het leren en 
bijvoorbeeld specifieke MBO-thema’s zorgen voor een andere dynamiek in het ‘Academische’ stuk 
van de opleidingsschool. In dit debat is er aandacht voor deze speciale dynamiek, waarbij 
kenmerkende onderliggende vragen een rol spelen, zoals: 

‘Hebben lerarenopleiders wel voldoende zicht op het MBO om middels onderzoek een brug te slaan 
naar de verbetering van MBO onderwijs?’ ‘Is het praktijkleren, zoals het MBO dat kent, niet bij uitstek 
een succesfactor om praktijkgericht onderzoek te doen?’’In hoeverre staat het centraal stellen van 
vakmanschap binnen het MBO op gespannen voet met waarde hechten aan wetenschappelijk 
onderzoek?’ 
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Debat 142 : Praktijkonderzoek, een hefboom voor de implementatie van EDO 
in de praktijk 205 

T. Remerie, Arteveldehogeschool, B. Merckx, Arteveldehogeschool, E. Thoen, Arteveldehogeschool 

Actief burgerschap / educatie duurzame ontwikkeling / onderwijsvernieuwing 

Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten 
die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan. Educatie duurzame 
ontwikkeling (EDO) staat dus voor ‘het leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en 
in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet’. Daarbij wordt een 
diepgaande implementatie in de praktijk nagestreefd, waarbij ‘traditionele’ vormen van educatie 
worden herzien en een doordachte implementatie van EDO op beleidsniveau noodzakelijk is (bv. via 
een whole school benadering). 

Door het veelzijdige en gelaagde karakter van deze educatie is het implementeren ervan geen 
sinecure. EDO toepassen als leerkracht brengt vaak heel wat onzekerheden met zich mee, die 
reflectie en afstemming vereisen. Daarnaast blijkt het proces niet enkel afhankelijk te zijn van de 
keuze van leerkrachten maar botst men al snel op de grenzen van schoolbeleid en 
onderwijsstructuur. Het implementeren van EDO vereist dus een transitie op meerdere niveaus. 

Ontwikkelplan 119 : Inductietraject startende leerkrachten in het 
basisonderwijs 208 

I.M.G. Schouwenaars, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, D.J. Nijman, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, M. Bouwhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, R. Gudden, Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen, W. Folker, Delta 

Basisonderwijs / inductietraject / starters 

Met inductie wordt hier verwezen naar de startfase van leerkrachten in hun beroepsuitoefening, 
meestal direct na het verlaten van de initiële lerarenopleiding. Die fase blijkt nogal eens 
problematisch, bijvoorbeeld door een relatief grote uitval van startende leerkrachten. Specifieke 
aandacht voor deze fase - in de vorm van een inductietraject - wordt gezien als mogelijk antwoord op 
de problemen van startende leerkrachten. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een 
inductietraject voor startende leerkrachten in twee stichtingen voor primair onderwijs kan worden 
vormgegeven en uitgevoerd. De eerste fase van het onderzoek heeft in het teken gestaan van het 
ontwerp van het inductietraject; op basis van literatuur- en empirisch onderzoek wordt binnenkort 
een eerste schets van het ontwerp van een inductietraject opgeleverd. Dit ontwerp dient de 
komende jaren in twee pilots te worden ingevoerd, bijgesteld en getoetst, om uiteindelijk te 
resulteren in een ingevoerd - effectief - inductietraject. Vraag die hier centraal staat is hoe het 
ontwerp zich verhoudt tot andere inductietrajecten (ook in bijvoorbeeld andere onderwijssectoren), 
en hoe een nieuw/aangepast inductietraject op effectieve wijze kan worden ingevoerd? 

Good practice 66 : Van startbekwaam naar bekwaam: ondersteuning van 
startende leraren door middel van een doelgerichte dialoog 210 

M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, I. Oudkerk Pool, Hogeschool van Amsterdam, J. Kenkel, 
Hogeschool van Amsterdam 

Inductie / professionele ontwikkeling / startende leraren 

Startende leraren hebben grote behoefte aan ondersteuning in de eerste fase van hun loopbaan. Op 
veel plekken ontstaat een nauwe samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen om 
langlopende begeleidingsprogramma’s op te zetten. De Hogeschool van Amsterdam werkt nauw 
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samen met scholen in het Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een 
krachtige begeleidingsstructuur die ook doelgericht is. Die ontwikkeling wordt gevoed door de 
uitkomsten van onderzoek (in de vorm van een kennisbasis voor scholen en begeleiders) en door 
evaluatief onderzoek naar ontwikkelde instrumenten. 

Leidend is een duidelijk beeld van het bekwaamheidsniveau dat leraren na afronding van het 
(driejarige) begeleidingstraject zouden moeten beheersen. Dat bekwaamheidsniveau fungeert als 
perspectief en spiegel voor startende leraren en als handvat voor hun begeleiders op scholen. 
Daarbij staan groei, dialoog, ondersteuning en waardering (in plaats van beoordeling) centraal. De 
ontwikkelde instrumenten hebben ook implicaties voor de lerarenopleidingen omdat door 
toepassing van de instrumenten binnen de initiële lerarenopleidingen leidt tot versterking van een 
doorgaande leerlijn. 

Tijdens de presentatie besteden we aandacht aan het ontwikkelde bekwaamheidsniveau, de wijze 
waarop we dat vertaald hebben naar een instrument dat de dialoog tussen startende leraar en 
begeleider kan ondersteunen, en de wijze waarop we competentiegroei zichtbaar maken en 
waarderen. 

Debat 140 : Minder evalueren 212 

S. Van Acker, Odisee, N. Roels, Odisee 

Evalueren / feedback / rapporteren 

Het Vlaams onderwijs is sterk op vele vlakken maar zwak op gebied van leermotivatie en het 
wegwerken van sociale ongelijkheid. Misschien heeft dit wel te maken met het gangbare 
evaluatiebeleid in lagere en secundaire scholen. De scholen hebben veel pedagogische vrijheid over 
het evaluatiebeleid zolang dat dit het leren maar bevordert. Typisch aan dit evaluatiebeleid zijn de 
examens, het gebruik van cijfers op het rapport en het belang van summatieve evaluatie. De 
zelfdeterminatietheorie van motivatie bekritiseert de leerkrachtgestuurde, summatieve 
evaluatiecultuur. De sociaal-constructivistische leertheorie zet de strakke, gelaagde 
leerkrachtgestuurde opbouw van het leren dan weer op de helling. Is de evidentie dat evaluatie ons 
leren mag leiden wel terecht. Blijkt leren niet te kunnen zonder evaluatie? Zou het leren zelfs niet 
beter kunnen zonder evaluatie? 

Leergemeenschap 109 : Lerend netwerk 'gelijke onderwijskansen in Noord en 
Zuid': een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen? 214 

S. Bauwens, VVOB vzw, S. Van Der Stighelen, Arteveldehogeschool 

Gelijke onderwijskansen / onderwijs in een meertalige context / interculturele competenties / 
internationalisering@home 

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) heeft als 
doel de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs duurzaam te verbeteren. Kwaliteitsvol 
onderwijs leidt tot een betere gezondheid, een hoger inkomen en een meer democratische 
samenleving. Het zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt in het leven. Om dit doel te bereiken 
werkt VVOB samen met lerarenopleidingen en ministeries in 9 landen in het Zuiden: Ecuador, 
Suriname, DR Congo, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Cambodja en Vietnam. 

Daarnaast bouwt VVOB samen met Vlaamse lerarenopleidingen en pedagogisch 
begeleidingsdiensten in een lerend netwerk ‘gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid’ aan een 
dialoog over gelijke onderwijskansen met onderwijsactoren in het Zuiden. Het Zuiden omvat hier de 
9 partnerlanden waar VVOB actief is (zie boven). Wereldwijd deelt het onderwijs heel wat 
uitdagingen zoals bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid, ouderparticipatie, gender en 



  
 37 

schoolleiderschap en onderwijs aan kwetsbare kinderen en jongeren. VVOB wil de huidige discours 
en debatten over deze uitdagingen in Vlaanderen en Nederland een nieuw elan geven door ze te 
confronteren met goede praktijkvoorbeelden uit de VVOB partnerlanden. 

Concreet organiseert VVOB seminaries waarbij telkens een gelijke onderwijskansenthema in de kijker 
staat. We illustreren een inspirerend voorbeeld uit een van de partnerlanden in woord en beeld. Met 
de deelnemers reflecteren we over het thema, maken de vertaalslag naar de Vlaamse context en 
onderzoeken wat we beter of anders kunnen doen om de gelijke onderwijskansen van kinderen en 
jongeren te verhogen. Aansluitend inspireert VVOB de deelnemers om Zuidperspectief binnen te 
brengen in hun eigen opleidingsonderdeel. Hoe kan je voorbeelden uit het Zuiden aanwenden om 
met studenten te reflecteren over een Vlaamse onderwijsuitdaging? Hoe kan je leerkrachten-in-spe 
hun blikveld verruimen? 

Interactieve posterpresentatie 9 : Ontwikkelingsbewust bevorderen van 
effectief docentgedrag. Tussenbalans van een reviewstudie 216 

D.W. Maandag, Rijksuniversiteit Groningen, M. Helms-Lorenz, Rijksuniversiteit Groningen 

Effectief docentgedrag / pedagogisch-didactisch handelen / professionele ontwikkeling 

Uit onderzoek (Berliner, 2004, Day et al. 2007, Van de Grift, 2010) blijkt dat de kwaliteit van 
pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren toeneemt met het aantal ervaringsjaren, maar dat 
lang niet alle leraren, vanuit het perspectief van effectief onderwijs, hoge niveaus bereiken. 
Onderkenning hiervan heeft geleid tot groeiende investeringen in het (versneld) ontwikkelen van het 
niveau van de pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren in de diverse fasen van hun 
beroepsloopbaan. Professionaliseringsactiviteiten en - interventies richten zich op (aanstaande) 
leraren in diverse ontwikkelingsfasen van hun professionele carrière, van novice tot expert. 
Reviewstudies naar de effectiviteit van professionaliseringsinterventies (Van Veen e.a., 2010, 
Ingersoll en Smith, 2011) leveren geen antwoord op de vraag wat in welke situatie werkt en waarom. 
Onderhavige reviewstudie beoogt een bijdrage te leveren aan de opvulling van deze leemte door het 
beantwoorden van twee onderzoeksvragen: 

1. Wat is uit empirisch onderzoek bekend over de effectiviteit van 
professionaliseringinterventies gericht op het bevorderen van het pedagogisch-didactisch niveau van 
leraren in opeenvolgende stadia van hun professionele ontwikkeling? 

2. Welke theoretische uitgangspunten liggen aan onderzochte professionaliseringsinterventies 
ten grondslag en welke theoretische verklaringen worden gegeven voor de mate van effectiviteit? 

De antwoorden op deze vragen resulteren in praktische richtlijnen voor de vormgeving van 
professionaliseringsinterventies. 

Interactieve posterpresentatie 39 : Wat doen we met ons BREIN in het 
BEWEGINGSONDERWIJS? 219 

P. Tijtgat, Odisee 

Bewegingsonderwijs / brein / neurowetenschappen 

Zienderogen groeit het wetenschappelijk bewijs voor een positieve invloed van fysieke activiteit op 
de cognitieve prestaties van leerlingen. Alle (toekomstige) leerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) 
op de bres dus voor meer beweging, en terecht! Toch moeten diezelfde leerkrachten LO opletten 
niet té hard van stapel te lopen: een bepaalde studie kan iets zeggen over maar een heel klein deeltje 
van onze hersenwerking terwijl er toch grote conclusies aan verbonden worden. Daarnaast komen 
ook heel wat commerciële ‘breinstimulerende’ bewegingsprogramma’s op de markt die eigenlijk 
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gestoeld zijn op neuromythes of misvattingen over hoe onze hersenen werken. Daarom willen we 
nagaan hoe we de leraar LO als onderzoeker kunnen wapenen: enerzijds door een theoretisch model 
voor te stellen om de huidige en nieuwe neurowetenschappelijke bevindingen rond de relatie 
bewegen, brein en leren te kunnen kaderen en anderzijds door een checklist voor te stellen die 
leerkrachten LO in staat stelt op een snelle manier te screenen in welke mate een 
bewegingsprogramma gestoeld is op neuromythes of teruggaat op evidence-based onderzoek. 
Samen vormt dit het BREINKOMPAS voor het bewegingsonderwijs. 

Interactieve posterpresentatie 106 : How adults learn to teach without the 
support of teacher educators 222 

J.A. Bytheway, Stenden Hogeschool 

Docent / leren / onderzoek 

For decades, researchers of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) value and 
investigate how people autonomously learn second languages (L2) outside classrooms to improve 
teaching practice inside classrooms (Cohen & Macaro, 2007; Griffiths, 2008; Rubin, 1975). From a 
similar perspective, this qualitative study explores how adults learn TESOL teaching skills outside 
teacher education institutes to potentially improve teacher education practices. English is now 
established as a global language which creates huge demands for language teachers; therefore 
recruitment standards have been decreased and many adults without teaching qualifications now 
teach English as a L2 (Crystal, 2003; Graddol, 1997). These circumstances offer a valuable opportunity 
to look beyond the usual parameters of teacher education within universities to explore and explain 
how adults learn to teach in other contexts. This PhD study is guided by Monash University, 
Melbourne, and adheres to the principles of Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Initial 
participants were unqualified TESOL teachers working in the field of English L2 learning in higher 
education in the Netherlands. This presentation shares and discusses initial data and analysis from 
unstructured interviews where teachers share their perspectives of how they are learning to teach 
without the support of teacher educators. 

This grounded theory study aims to develop substantive theory which explains how adults learn to 
teach without the support of teacher educators. The resulting theory could offer recommendations 
to improve teacher education programmes, including distance and blended programmes. 

Interactieve posterpresentatie 111 : De academische leerkracht: 
onderscheidend in de klas? 223 

S. Dijkema, Rijksuniversiteit Groningen, S. Doolaard, Rijksuniversiteit Groningen 

Academische pabo / leerkracht-leerling relatie / pedagogische-didactische 

vaardigheden 

In 2008 is de eerste academische pabo van start gegaan, waarin VWO’ers in vier jaar zowel een pabo-
diploma als een universitaire bachelor behalen. Met deze vergelijkende pilot studie wordt inzicht 
verkregen in het functioneren van academische opgeleiden leerkrachten in vergelijking met niet-
academische opgeleide leerkrachten in de dagelijkse praktijk in de klas. Lesobservaties werden 
uitgevoerd (N=23) om de kwaliteit van de pedagogische-didactische vaardigheden in kaart te 
brengen. Daarnaast zijn vragenlijsten afgenomen bij zowel leerkrachten (N=21) als leerlingen (N=217) 
uit de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om inzicht te verkrijgen in de leerkracht-leerling relatie. De 
resultaten toonden aan dat de twee groepen niet verschilden met betrekking tot het creëren van een 
veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, afstemmen van instructie en verwerking 
op verschillen en het aanleren van leerstrategieën. Wel lieten de niet-academische leerkrachten een 
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betere instructie zien, wanneer gecontroleerd werd voor bestaande verschillen in werkervaring. Dit 
verschil in instructie werd veroorzaakt door een negatieve relatie tussen werkervaring en instructie 
in dit onderzoek. Beide groepen leerkrachten bleken niet te verschillen in hun relatie met de 
leerlingen; zowel academisch als niet-academisch opgeleide leerkrachten vertoonden meer nabijheid 
dan invloed binnen de klas. 

Interactieve posterpresentatie 112 : De interpretatie van prestaties op de 
Kennisbasis Rekenen en Wiskunde op basis van opleidingskenmerken 225 

P. Hendrikse, Katholieke Pabo Zwolle 

Kennisbasis Rekenen en Wiskunde / optimaliseren opleidingsonderwijs / succesvoorspellers 

PABO’s zijn sinds 2014 verplicht om hun studenten de Kennisbasis Rekenen en Wiskunde te laten 
maken. Deze gestandaardiseerde test moet ervoor zorgen dat competente reken-leraren de PABO 
verlaten. Er wordt gediscussieerd over wat de invoering van deze toets betekent voor het onderwijs 
dat wordt gegeven op de PABO’s. Er zijn veel verschillen in contacttijd en studielast tussen de 
PABO’s. Dit onderzoek focust op voorspellers van de prestatie van studenten op de Kennisbasis 
Rekenen en Wiskunde zodat opleidingen hun studenten beter voor kunnen bereiden op deze toets. 
Er wordt een vragenlijst afgenomen bij alle PABO’s in Nederland, die informatie verzamelt over het 
niveau van de leerkrachten op PABO’s, de studielast en de contacttijd voor rekenen en wiskunde, de 
mate van integratie van didactiek en eigen vaardigheid binnen het rekenonderwijs en de mate van 
‘teachting-to-the-test’. Daarnaast wordt er individuele data verzameld van studenten met betrekking 
tot de Kennisbasis rekenen en wiskunde en de WISCAT (1e jaars-toets), om na te gaan in hoeverre de 
WISCAT de variantie bepaald van de prestatie op de Kennisbasis rekenen en wiskunde. Het 
combineren van de individuele data met de verzamelde data op PABO’s moet leiden tot suggesties 
met betrekking tot de inrichting van hun onderwijs. 

Interactieve posterpresentatie 150 : Pedagogisch handelen van leraren 
basisonderwijs onder druk? 228 

M.M. Gemmink, Katholieke Pabo Zwolle, M. Fokkens-Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen, K. van 
Veen, Rijksuniversiteit Groningen 

Leraren basisonderwijs / pedagogisch handelen / percepties 

Vanwege recente ontwikkelingen in het basisonderwijs die gericht zijn op het versterken van 
leeropbrengsten en didactiek van leraren, lijkt het pedagogisch handelen onder druk te staan. Deze 
veronderstelling wordt in dit onderzoek allereerst onderzocht met behulp van een survey-onderzoek 
naar percepties en leerbehoeften van leraren. Deze studie maakt onderdeel uit van een 
onderzoeksplan ten behoeve van een promotie. Het is de eerste deelstudie in een reeks van 4 
deelstudies. In daarop volgende deelstudies zullen het huidige vaardigheidsniveau van en de relatie 
tussen het pedagogisch en didactisch handelen onderzocht worden. 

Interactieve posterpresentatie 23 : Design-based research: ontwikkeling van 
scenario voor begeleiding van vraaggestuurd leren 230 

H.J.M. Stokhof, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, B. de Vries, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, R. Martens, Open Universiteit, T. Bastiaens, Open Universiteit 

Design-based research / mindmappen / vraaggestuurd leren 

Er is toenemende aandacht in het onderwijs voor het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en de 
onderzoekende houding van leerlingen. Ruimte bieden aan de eigen leervragen van leerlingen in het 
onderwijs blijkt echter een flinke uitdaging voor veel leerkrachten. Op initiatief van basisscholen is 
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een praktijkgericht ontwerponderzoek gestart om leerkrachten te ondersteunen in de begeleiding 
van vraaggestuurd leren. Dit onderzoek heeft geleid tot een scenario dat middels vier fasen van 
mindmappen zowel leerkrachten als leerlingen ondersteunt in het vraaggestuurd leren. 

Interactieve posterpresentatie 59 : Langetermijneffecten van het 
accreditatieproces op de kwaliteit van de opleiding zoals ervaren door 
lerarenopleiders 232 

K. Dammers, Driestar Educatief - Driestar Hogeschool, P.M. Murre, Driestar Educatief - Driestar 
Hogeschool 

Accreditatieproces / effect / lerarenopleiders 

Het onderzoek onderzoekt de soort effecten op de kwaliteit van de opleiding die lerarenopleiders 
een jaar na dato ervaren van het accreditatieproces van de visiterende en beoordelende instelling 
(VBI) Certiked, ten behoeve van uiteindelijke accreditatie door de NVAO. Daarbij gaat het om zowel 
de kwaliteit van de opleiding als geheel als hun eigen denken en handelen ten aanzien van kwaliteit. 
Het onderzoek vindt plaats bij de zes tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool in 
Gouda. 

De dataverzameling bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een digitale vragenlijst uitgezet 
onder alle lerarenopleiders van de zes lerarenopleidingen. 

In de tweede fase vindt er met alle zeven vakgroepen een groepsinterview plaats op basis van de 
resultaten van de vragenlijsten. 

De uitkomsten van de twee verschillende fasen worden met elkaar vergeleken en vormen een 
antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Wat voor soort effecten van het accreditatieproces op 
de kwaliteit van de opleiding ervaren lerarenopleiders van de tweedegraads lerarenopleidingen van 
Driestar hogeschool een jaar na dato? 

Interactieve posterpresentatie 89 : Reflectievaardigheden van cursisten in 
een competentiegerichte SLO met gebruik van een digitaal portfolio 235 

E. Holvoet, CVO VIVO, K. De Jaeger, CVO VIVO 

Portfolio / reflecteren / reflectievaardigheden 

Met een praktijkgericht onderzoek gaan we na in welke mate de reflectievaardigheden van SLO-
cursisten ontwikkeld zijn, of en hoe het digitaal portfolio daartoe bijdraagt en hoe lerarenopleiders 
het eigen handelen kunnen bijsturen in functie van reflectie als motor van professionele 
ontwikkeling. Onderzoek bevestigt de positieve, ondersteunende rol die een digitaal portfolio biedt 
bij het ontwikkelen van reflectievaardigheden (Driessen, 2008; Millman, 2005; Sung et al., 2009). Via 
een schriftelijke vragenlijst gingen we na hoe cursisten uit een competentiegericht traject met een 
digitaal portfolio (n=34) versus cursisten uit een modulair traject zonder digitaal portfolio (n=20) hun 
reflectievaardigheden inschatten. De gehanteerde subschalen binnen de schaal impliciet leren 
(Hermanussen et al., 2007) bleken voldoende intern consistent (zelfreflectie: α = .76; leren van 
fouten: α = .67; experimenteren: α = .70). Er bleken geen significante verschillen tussen beide 
groepen. Cursisten geven zichzelf gemiddeld de hoogste score (op een 5pt-Likertschaal) voor 
‘zelfreflectie’ (M = 3.91), gevolgd door ‘leren van fouten’ (M=3.51) en ‘experimenteren’ (M= 3.38). 
Onder andere de kleinschaligheid van de bevraging noopt uiteraard tot voorzichtigheid bij het 
interpreteren van deze resultaten. Vervolgonderzoek zal nagaan of de huidige schalen geconfirmeerd 
worden, de reflectievaardigheden van cursisten na bijsturing van het portfolio en het feedbackproces 
meten, … 
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Interactieve posterpresentatie 110 : De relatie tussen toetsvorm, 
toetsmotivatie en toetsprestaties van studenten in de lerarenopleiding 239 

J.H.M. Castelijns, Hogeschool de Kempel, K. van den Boomen, Hogeschool de Kempel 

Assessment / motivatie 

Binnen hogeschool de Kempel worden verschillende toetsvormen gehanteerd. De laatste jaren 
signaleren opleiders een verschil in de toetsprestaties bij verschillende toetsvormen. In 2014 is 
gestart met een onderzoek naar de relatie tussen toetsvorm, toetsmotivatie en toetsprestaties. De 
zelf-determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) waarin de relatie tussen vervulling van psychologische 
basisbehoeften en (intrinsieke) motivatie is als theoretische invalshoek gekozen. 

Bij alle tweedejaars studenten (n=123) zijn de resultaten van twee toetsen voor het vak 
‘onderwijskunde’ (een meerkeuzetoets en een inleveropdracht) gebruikt om na te gaan in hoeverre 
de prestaties op beide toetsen verschillen. Afname van een vragenlijst gaf inzicht in de mate waarin 
studenten gemotiveerd waren voor deze toetsen. Tenslotte werden via semigestructureerde 
interviews studenten (n=12) gevraagd naar eventuele verschillen in toetsmotivatie en mogelijke 
verklaringen daarvoor. 

Uit de resultaten blijkt dat studenten zowel meer intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd waren voor de 
inleveropdracht dan voor de meerkeuzetoets. Regressie-analyse wees uit dat de toetsprestaties bij 
de inleveropdracht voor ruim een kwart door intrinsieke motivatie werden verklaard. De studenten 
wezen als verklaringen voor het verschil in motivatie aan: het zelf aan de slag kunnen gaan met het 
onderwerp, de ruimte voor eigen inbreng en de grotere mate van vrijheid. 

Interactieve posterpresentatie 118 : Samen ontwerpen van een 
toekomstgerichte en authentieke toetsstrategie 241 

E. Vinois, Arteveldehogeschool, I. Ruys, Arteveldehogeschool, V. Martens, Arteveldehogeschool 

Co-creatie / learning by developing in curriculumontwikkeling / toetsstrategie 

De uitgangsvraag binnen dit project luidt: Aan welke verwachtingen dient de leraar kleuteronderwijs 
van de toekomst te voldoen? Samen met relevante betrokken (docenten, mensen uit het werkveld, 
alumni, studenten, (onderwijskundige) experts, (internationale) partners) wordt via co-creatieve 
werkvormen (Learning by developing) een antwoord gegeven op deze vraag. Op basis van deze input 
zal de opleiding strategische keuzes (Wat zijn eindverwachtingen en ijkpunten? Hoe geeft de 
opleiding invulling aan de authenticiteit van toetsing? Wat is de verhouding tussen de opleiding en 
het werkveld in toetsing? Welke rol krijgt de student in toetsing…) maken mbt toetsing. Deze 
herwerkte innovatieve toetsstrategie zal het vertrekpunt zijn voor een hervorming van het 
opleidingsprogramma. Tijdens de posterpresentatie zullen de tussentijdse resultaten van het 
ontwikkelen van de toetsstrategie toegelicht worden en kunnen ervaringen gedeeld worden met 
betrekking tot de co-creatieve samenwerking tijdens dit proces. 

Interactieve posterpresentatie 132 : Anders evalueren en rapporteren 243 

N. Roels, Odisee, S. Van Acker, Odisee 

Evaluatie / motivatie / rapporteren 

Op het eerste zicht staat het Vlaamse onderwijs vrij sterk. Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de 
Vlaamse leerlingen goed scoren op wetenschappen, wiskunde en talen. Toch zijn er ook mindere 
kanten: de intrinsieke leermotivatie ligt laag bij veel leerlingen (De Meyer, Warlop & Van Camp, 
2012) en de sociale ongelijkheid (OECD, 2013) tussen de leerlingen wordt in het onderwijs vergroot. 
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Op basis van onze ervaringen als lerarenopleiding hebben we bedenkingen bij de huidige 
‘evaluatiecultuur’. Er wordt veel leerkrachtgestuurd getoetst, gescreend, extern gedifferentieerd, 
gerapporteerd met punten en onderling vergeleken opdat de leerling beter zou leren. We stellen ons 
de vraag of deze manier van evalueren en rapporteren het leren en de leermotivatie van leerlingen 
positief stimuleert. We onderzoeken dit op basis van semigestructureerde interviews bij leerlingen 
en ouders uit het secundair onderwijs. Deze onderzoeksresulaten worden verwerkt in een 
nascholingstraject. Na deze nascholingen starten we met een ontwerponderzoek met als 
onderzoeksvraag: “Hoe kan de lerarenopleiding het schoolteam ondersteunen om evaluatie en 
rapportage motiverend te maken voor leerlingen?” 
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3e ronde parallelsessies 

Leergemeenschap 51 : Van Self-study naar Community of Inquiry 247 

P.J.P. van den Bos, Vrije Universiteit Amsterdam, N.A.H. Belo, Universiteit Leiden, J. van den Bercken, 
Vrije Universiteit Amsterdam, A.K. Berry, Universiteit Leiden, A.J. Buurman, Hogeschool Windesheim, 
J.W. Geursen, Universiteit Leiden, E. Hagebeuk, SKO West-Friesland, A.D.J.A. Hilkens, Vrije Universiteit 
Amsterdam, W.M. Kruithofm, Universiteit Leiden, S. Langedijk, SKO West-Friesland, M. Lunenberg, 
C.M.J. Peters, Vrije Universiteit Amsterdam, J.C. Radstake, Hogeschool Windesheim, E. Storck, 
Universiteit Leiden 

Community of inquiry / onderzoekende lerarenopleider / self-study 

Onze professionele gemeenschap startte in het voorjaar van 2015 als een self-study 
onderzoeksgroep. De groep bestaat uit 14 lerarenopleiders/onderzoekers. Voor tien van ons is self-
study onderzoek nieuw; de vier anderen hebben eerder self-study onderzoek gedaan en vervullen 
mede een begeleidende rol in de groep deelnemers. Drie begeleiders waren deelnemer dan wel 
begeleider in een eerder zelfstudie project. Zie hiervoor M. Lunenberg, Van den Bos, P., De Heer, A., 
Geursen, J., Hoekstra, W., Korthagen, F., Meindersma, Y., Morshuis, J., Rentrop, J., Ruit, J., Zwart, R., 
(2012). 

Good practice 70 : Ontwikkeling professionele identiteit door zelfonderzoek
 249 

B.W.P. van den Berg, Marnix Academie, K. Meijlink, Marnix Academie 

Narratief onderzoek / normatieve profssionalisering / professionele identiteit 

In de good practice schetsen we een onderwijspraktijk van studenten in de opleiding de Master 
Leren en Innoveren (MLI-Utrecht). Zij onderzoeken de ontwikkeling van hun professionele identiteit 
met behulp van een narratieve, dialogische en reflexieve vorm van zelfonderzoek (Kunneman, 2015; 
Kelchtermans, 2008, 2009, 2010; Kessels; 2003). Studenten analyseren hun eigen praktijk, 
inventariseren dilemma's, die zij tegenkomen en gaan op zoek naar een thema dat hen uitdaagt tot 
nadenken en tot reflectie over wijs professioneel handelen. Door deze analyse methodisch en 
systematisch op te zetten, krijgen zij inzicht in waarden, opvattingen en idealen die sturend zijn in 
hun professioneel handelen. De kennis die zij opdoen door deze methodische analyse van hun 
praktijk wordt door Kunneman 'modus 3 kennis' genoemd, en door Kelchtermans  ‘persoonlijke 
professionele kennis’ (Kunneman, 2015; Kelchtermans, 2012). Daarmee bedoelen zij kennis die 
bijdraagt aan de normatieve professionalisering van de teacher leader (Meijlink, 2015; Wassink & 
Bakker, 2014). De bewustwording die het gevolg is van dit onderzoek kan de professional helpen 
meer overwogen keuzes te maken in complexe beroepssituaties. In de goede praktijk tonen we 
voorbeelden van  'reflection in/on action.' We laten a.d.h.v. case-studies zien hoe dit tot meer inzicht 
leidt in het professioneel handelen van de teacher leader en tot praktijkverbetering (Koster & Van 
den Berg, 2014;essays van MLI-Utrecht studenten). 

Good practice 73 : Professionele identiteitsspanningen van aanstaande en 
beginnende leraren op de werkplek en hoe ze ermee omgaan vanuit agency
 252 

J.J.M. Geldens, Hogeschool de Kempel 

Agency / persoonlijk meesterschap / professionele identiteitsspanningen 

Uit de dagelijkse onderwijspraktijk zowel als uit onderzoek (Diepe, 2014; Geldens & Eersel, 2014; 
Pillen, 2013) is bekend dat (aanstaande) leraren professionele identiteitsspanningen ervaren. Leraren 
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ervaren in het bijzonder conflicten tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke identiteit) 
en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele identiteit). Drie hogescholen (Kempel, 
CHE, Iselinge) hebben de samenwerking opgezocht in het Center of Expertise Persoonlijk 
Meesterschap (CEPM). Het afgelopen jaar hebben zij met hun werkveld (aanstaande) leraren op de 
werkplek ondersteund in het leren omgaan met spanningen vanuit agency. Agency verwijst naar het 
hebben van controle over het eigen handelen (Beijaard, 2009; Ketelaar, 2012). Leraren die agency 
tonen, hebben controle over de keuzes die ze maken op de werkplek. Aannemelijk is dat 
professionele identiteitsspanningen negatief inwerken op die controle over de keuzes en dus op 
persoonlijk meesterschap. Voor persoonlijk meesterschap op de werkplek is het (leren) beschikken 
over agency daarmee van groot belang. 

In deze good practice geven we vanuit een verricht onderzoek (n=245) een beeld welke spanningen 
(aanstaande) leraren op de werkplek ervaren, welke interventies zijn en ingezet en geven we 
begeleidingssuggesties die van belang zijn om (aanstaande) leraren te ondersteunen in het leren 
omgaan met spanningen. 

Good practice 102 : Praktijkonderzoek en curriculuminnovatie: hand in hand
 254 

G. Mathieu, Het Perspectief, L. Dewulf, Het Perspectief, F. Kazimoto, Het Perspectief, J. Janssens, Het 
Perspectief, E. Dejonghe, Het Perspectief 

Curriculuminnovatie / praktijkonderzoek 

De good practice handelt over de wisselwerking tussen curriculuminnovatie en praktijkonderzoek 
binnen een specifieke lerarenopleiding Het Perspectief PCVO. Via drie concrete voorbeelden tonen 
we aan hoe praktijkonderzoek gevoerd door lerarenopleiders de verschillende stappen van een 
curriculuminnovatie kan ondersteunen. Daarnaast blijven we stilstaan hoe praktijkonderzoek op een 
duurzame wijze kan verankerd worden in het voortdurend proces van curriculuminnovatie binnen 
een lerarenopleiding. 

Good practice 83 : Het openen van de black box van ontwerponderzoek: een 
bijdrage vanuit het project Onderzoek in Beweging 256 

L. Tamassia, UC Leuven-Limburg, G. Cornelissen, KU Leuven, F. Depaepe, KU Leuven, M. Simons, KU 
Leuven, T. Storme, LUCA School of Arts, K. Van de Keere, VIVES, S. Vervaet, VIVES 

Digitale leeromgeving / ontwerponderzoek 

De website Onderzoek in Beweging (www.onderzoekinbeweging.be) is het resultaat van 
ontwerponderzoek door lerarenopleiders in het kader van een onderwijsproject. Voor de studenten 
van de lerarenopleiding die deze website gebruiken, is wat er achter de scenario’s en handleidingen 
schuil gaat een black box: ze weten niet hoe dit materiaal vorm gekregen heeft door onderzoek. 
Daarom heeft het projectteam hen de kans willen geven om de black box terug te openen. Hiervoor 
werd het scenario ‘Black Box Onderzoek in Beweging’ ontwikkeld (‘Over Ons’ op de website). 
Vertrekkend vanuit authentieke leermaterialen zoals de projectagenda, de kaart van de 
projectlocaties en het glossarium van de projectwereld, kunnen studenten de diversiteit en 
complexiteit van de onderzoekspraktijk achter Onderzoek in Beweging verkennen. Hoe is het 
onderzoeksteam gekomen tot een pedagogisch concept? Hoe werd dit vertaald naar concrete 
didactische materialen? Hoe werden deze materialen ontworpen, getest en verfijnd? Welke actoren 
werden betrokken? Welke omwegen werden gemaakt? Dit scenario kan in de lerarenopleiding 
ingezet worden in trajecten die één, twee of alle drie van de volgende fasen doorlopen: de student 
(a) ontdekt zelf de wereld van onderzoek, (b) begeleidt anderen bij de ontdekking van de wereld van 
onderzoek, (c) als onderzoeker en innovator, ontwerpt en test nieuwe opdrachten. 
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Good practice 95 : Praktijkonderzoek in de LIO: een boeiende reis in het 
leraar zijn 260 

E. De Muynck, Het Perspectief, L. Dewulf, Het Perspectief, V. De Windt, Het Perspectief 

LIO / praktijkonderzoek / professionalisering 

In schooljaar 2013-2014 startten we in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) aan Het Perspectief in 
Gent met praktijkonderzoek in de LIO-opleiding. We zien praktijkonderzoek als een sterke 
professionaliseringsstrategie die bijdraagt tot de ontwikkeling van een levenslange onderzoekende 
houding. Het eerste jaar voerden zes LIO-cursisten - bij wijze van proefproject - een 
praktijkonderzoek uit onder begeleiding van twee lectoren. Tijdens de presentatie willen we onze 
aanpak, ervaringen en resultaten van dit proefproject met het publiek delen. Daarbij focussen we 
niet alleen op de ervaringen van de cursisten maar evenzeer op de ervaringen van de begeleiders. 
We baseren ons op de resultaten van interviews bij de deelnemende cursisten. We hopen andere 
lerarenopleidingen, die nog niet vertrouwd zijn met deze methodiek, inspiratie te geven voor het 
introduceren van praktijkonderzoek in hun curriculum. 

Good practice 117 : Interventieonderzoek als onderdeel van 
professionaliseringsaanbod: het stimuleren van een onderzoekende houding 
bij honoursdocenten 262 

J.S. Wijkamp, Hanzehogeschool Groningen, M. Heijne-Penninga, Hanzehogeschool Groningen, M. 
Brouwer, Hanzehogeschool Groningen, M.V.C. Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen 

Docentprofessionalisering / excellentie / honoursonderwijs 

Onderwijs aan studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma hen biedt, 
zogenaamde honoursstudenten, vraagt om een specifieke aanpak die aansluit bij de behoeften en 
wensen van deze studenten (Wolfensberger, 2012). Sinds 2013 biedt de Hanzehogeschool Groningen 
de leergang A Teacher’s Road to Excellence (ATRE) aan om docenten die betrokken zijn bij de 
begeleiding van deze honoursstudenten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Aan de 
basis van ATRE ligt het gegeven dat docenten zich het beste ontwikkelen als zij actief kennis 
construeren, samen met collega’s leren én als de inhoud ervan aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk 
(Van Veen et al, 2012). Een uitgangspunt dat binnen ATRE is vertaald naar de keuze om iedere 
deelnemer een zogenaamd interventieonderzoek (Wademan, 2005) in de eigen (honours)-
onderwijspraktijk uit te laten voeren. De docent ontwerpt een theoretisch onderbouwde 
interventieonderzoek, expliciet bedoeld om het leerproces van honoursstudenten te versterken of te 
verbeteren, en voert deze uit. Aan de hand van het onderzoek van één van de deelnemers naar de 
verwachtingen van honoursstudenten over de mate van vrijheid die zij hebben in een 
honoursprogramma, wordt een beeld geschetst van hoe dit honoursgerelateerde 
interventieonderzoek er uit kan zien en welke resultaten dit oplevert. 

Onderzoekspresentatie 15 : Krachtige STEM-leraren vormen: naar een 
multidisciplinaire STEM didactiek 265 

H. Bossuyt, UC Leuven-Limburg, N. Vandamme, UC Leuven-Limburg 

Secundair onderwijs / STEM / vakdidactiek 

Om leerlingen in het secundair onderwijs motiverend en uitdagend onderwijs te bieden binnen de 
verschillende STEM-disciplines moeten STEM-leraren competent zijn om de gepercipieerde 
relevantie van hun vakgebied te verhogen en het  probleemoplossend vermogen van de leerlingen te 
stimuleren. Vanuit de lerarenopleiding moeten we hierop inspelen door een geïntegreerde STEM-
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didactiek aan te bieden waarbij wordt ingezet op zowel het voorbereiden van aspirant-leraren in het 
ontwikkelen en begeleiden van specifieke STEM-projecten alsook op het 

onderwijzen van de aparte STEM-disciplines waarin linken tussen de verschillende STEM-disciplines 
voldoende tot uiting komen. 

Aan de hand van literatuuronderzoek en een enquête worden de noden en de doelen van een 
multidisciplinair STEM-didactiek traject in de Bacheloropleiding Secundair onderwijs onderzocht. 

Zowel ervaringsdeskundigen als aspirant-leraren worden hierbij bevraagd. De resultaten van dit 
onderzoek geven aan dat om aspirant leraren optimaal op te leiden tot krachtige STEM-leraren een 
STEM-didactiek traject ontwikkeld moet worden dat: 

 aspirant leraren bewust maakt van de tekortkomingen van de huidige aanpak; 

 goede praktijkvoorbeelden aanreikt voor multidisciplinair STEM-onderwijs waar ‘inquiry 
based learning’ centraal staat; 

 aspirant leraren in staat stelt om relevante STEM-aspecten te implementeren in een 
verscheidenheid van contexten. 

Referenties 

Onderzoekspresentatie 161 : Omgaan met Bumby Moments in de context van 
Technisch Beroepsonderwijs 269 

E.B. Klatter, Fontys Hogescholen, C. Vloet, Fontys Hogescholen, G.H.M. Kessels, Summa College, 
S.A.M. Janssen, Fontys Hogescholen 

Bumpy moments in techniek / professionele identiteit leraren technisch beroeps 

/ vakdidactisch handelen 

Welke didactische doceerstrategieën hanteren leraren binnen technisch beroepsonderwijs om hun 
onderwijsdoelen te bereiken? Meer specifiek: hoe handelen docenten wanneer zij met onverwachte 
situaties worden geconfronteerd in hun les? Eerder onderzoek naar de Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) laat zien dat leraren in het technisch domein zich met name als ‘vakexpert’ 
gedragen, waarbij zij vooral focussen op de vakinhoud in plaats van op het leerproces en de 
cognitieve ontwikkeling van hun leerlingen of studenten (Klatter & Vloet, 2014). 

De huidige studie focust op ‘bumby moments’ (BM’s) die leraren ervaren in hun onderwijspraktijk. 
Bumpy moments zijn momenten waarbij men achteraf denkt: ‘Ik heb op een voor mij legitieme 
manier gehandeld, maar ik zie ook een legitiem handelingsalternatief.’ De vraag is: Wat wijzen 
docenten aan als BM’s en welke opvattingen liggen daaronder? 

De onderzoeksresultaten, in termen van typen bumpy moments en handelingspatronen van de 
docenten, worden op de conferentie gepresenteerd. De onderliggende overwegingen en opvattingen 
bieden mogelijk in samenhang met de professionele identiteit van leraren handvatten voor 
implicaties voor het vakdidactisch opleiden van leraren voor technische beroepen. 
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Onderzoekspresentatie 12 : Kritische internet- en onderzoeksvaardigheden: 4 
modellen vergeleken 272 

J.M. Banine-de Smit, Technische Universiteit Eindhoven, A.A.J. van den Beemt, Technische Universiteit 
Eindhoven, P.J. den Brok, Technische Universiteit Eindhoven 

Internetvaardigheden / onderzoeksvaardigheden 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruiken het internet als belangrijke informatiebron bij het 
uitvoeren van informatie opdrachten. Het internet is echter niet bedoeld als leermiddel en leerlingen 
komen veel irrelevante en onbetrouwbare informatie tegen. Leerlingen moeten leren hoe ze 
informatie kunnen beoordelen op juistheid en relevantie. Docenten begeleiden leerlingen hierbij, 
ondanks dat ze zelf niet altijd de benodigde didactische en informatievaardigheden in huis hebben. 
Docenten kunnen daardoor de leerlingen niet altijd bieden wat zij nodig hebben. In deze studie 
worden vier modellen naast elkaar gelegd om te bepalen welke vaardigheden leerlingen volgens 
wetenschappers nodig hebben voor het oplossen van informatieproblemen en het vinden en 
evalueren van juiste en relevante informatie. Daarnaast wordt er gekeken naar de toepassing van 
deze vaardigheden in praktijk studies waarin leerlingen één of meerdere van deze vaardigheden 
krijgen aangeleerd. Het doel is te achterhalen welke vaardigheden het meest effectief blijken voor 
leerlingen die informatieproblemen moeten oplossen. 

Symposium 18 : Professionaliseringsactiviteiten gericht op professionele 
ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek 276 

M. Willemse, Hogeschool Windesheim, F. Boei, Hogeschool Windesheim, L. van Wessum, Hogeschool 
Windesheim, G.G. van Veldhuizen, Hogeschool van Amsterdam, M.E.M. Enthoven, Hogeschool van 
Amsterdam 

Lerarenopleiders / praktijkgericht onderzoek / professionele ontwikkeling 

Dit symposium richt zich op professionaliseringsactiviteiten in het hoger beroepsonderwijs ter 
ondersteuning van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in onderzoek of het 
begeleiden van studentenonderzoek. Hoewel de aandacht voor praktijkgericht onderzoek door 
lerarenopleiders en studenten is toegenomen, is dit voor opleiders aan pabo’s of tweede graad 
opleidingen niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk.  Als gevolg hiervan zijn opleidingen 
verschillende initiatieven gestart om opleiders te ondersteunen in het doen van onderzoek, of het 
begeleiden van studentenonderzoek. Dit symposium geeft een overzicht van deze initiatieven die in 
Nederland ondernomen zijn en bespreekt twee specifieke onderzochte voorbeelden uit de praktijk. 

Good practice 36 : De bruikbaarheid van studentonderzoek voor het 
verbeteren van de lerarenopleiding. De casus burgerschap. 284 

F.H. de Beer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Docentonderzoek / studentonderzoek / werkveld 

Als hogescholen universities of applied sciences willen zijn, is het zaak dat niet alleen studenten er 
leren onderzoek doen, maar dat ook (leraren)opleiders de rol van onderzoeker vervullen. Dit kan op 
veel verschillende manieren. Een manier die nog te weinig wordt gebruikt, is het verrichten van een 
inhoudelijke meta-analyse op studentenonderzoek om zo zicht te krijgen op wat binnen een bepaald 
onderwerp in het werkveld speelt om daarmee vervolgens het curriculum van de opleiding tegen het 
licht te houden: doen wij nog wel de juiste dingen? In deze presentatie wordt aan de hand van de 
casus Burgerschap uitgelegd hoe opleidingsrelevante informatie met relatief weinig moeite uit het 
studentonderzoek kan worden gehaald. 
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Good practice 147 : Regelarm en leerrijk: gelukkig leren 286 

N. Wessels, Hogeschool de Kempel 

Geluk leerling / onderwijsontwikkeling / persoonlijke professionaliteit 

Tegenwoordig ervaren meer leraren dat hun beroep verandert. Ze voelen regeldruk en hebben het 
idee dat ze weinig tijd over hebben om dat te doen waar het “leraar zijn”volgens hen over gaat. Het 
project: “Regelarm en leerrijk: gelukkig leren”van Hogeschool de Kempel stelt het geluk van de 
leerling, de kwaliteit van het onderwijs, en de persoonlijke professionaliteit van de leraar centraal in 
plaats van regels en procedures in het onderwijs. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat 
de instrumentele kant van het onderwijs dienstbaar is aan de bedoeling van het onderwijs. Het 
project helpt de school om een benadering te ontwikkelen waarin het geluk van de leerling centraal 
staat. Het project is uitgevoerd op OBS de Piramide in Vught. Leerlingen, leraren en ouders is 
gevraagd waar leerlingen gelukkig van worden. Deze vraag diende als uitgangspunt voor een dialoog 
tussen de verschillende actoren over wat het betekent voor de onderwijspraktijk als je het geluk van 
leerlingen centraal stelt. Op basis van de uitkomsten van de dialoog heeft de school gelukspijlers 
ontwikkeld die leidend zijn voor de invulling van hun onderwijs, voor de keuzes die de school maakt 
en de manier waarop zij met leerlingen om willen gaan. 

Good practice 148 : Bildung in de lerarenopleiding: practice what you preach
 288 

B. Hermsen, Hogeschool Utrecht, J. Bolding, Hogeschool Utrecht 

Bildung / normatieve professionalisering / professionele leergemeenschap 

In deze good practice wordt getoond hoe het ontwerpen van onderwijs voor lerarenopleidingen 
middels een participatief handelingsonderzoek samen kan gaan met ontwikkeling van de 
professionele identiteit van lerarenopleiders. In de praktijkpresentatie komt aan bod hoe het 
onderzoek is aangepakt, wat succesfactoren en randvoorwaarden zijn, op welke wijze betrokkenen 
tot eigen antwoorden zijn gekomen. Met als resultaat dat het ‘in co-creatie onderzoekend 
ontwerpen’ leidde tot gelijktijdige professionalisering van lerarenopleider én opleidingspraktijk. Het 
handelingsrepertoire van opleiders is toegenomen. En het onderwijs biedt meer ruimte voor 
processen van normatieve professionalisering, waarbij werk-, reflectie- en toetsvormen uitnodigen 
om ook de morele kant van het onderwijzen te onderzoeken, bijdragend aan de vorming van de 
professionele identiteit van leraren. 

Good practice 48 : Docenten leren van (en door) studentevaluaties 290 

M. Janssen, Hogeschool de Kempel, M.J.J. Lemmen, Hogeschool de Kempel 

Competentieontwikkeling / professionalisering / studentevaluaties 

Afgelopen jaren vonden op Hogeschool de Kempel twee onderzoeken rondom datagebruikplaats. 
Onderzoek van Bolhuis (2014) leidde tot de conclusie dat het gebruik van data om de instructie te 
verbeteren versterkt zou kunnen worden door de toegang tot data te verbeteren en door het 
realiseren van een uitbreiding van de analysemogelijkheden. Onderzoek van Deenen (2014; Deenen, 
Geldens, Khaled, 2015)[1] heeft geleid tot de conclusie dat de doorlooptijd van het proces van 
studentevaluaties te lang was om van waarde te kunnen zijn voor de competentieontwikkeling van 
lerarenopleiders. 

De beide onderzoeken hebben geleid tot het verbeteren van de organisatie van de evaluaties in de 
opleidingspraktijk. 
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In deze good practice wordt de doorwerking van de beide onderzoeken op de dagelijkse praktijk 
gepresenteerd. 

Good practice 121 : Presentatie ‘Raamwerk Zij-instroom in Beroep' 292 

P.J. Wildschut, Hogeschool Rotterdam, S. de Blauw, Hogeschool InHolland, C. Immens, Hogeschool 
Utrecht 

Landelijke stroomlijning / onderzoek / zij-instroom 

Het ‘Landelijk Netwerk Criteriumgericht Beoordelen’ dat functioneert onder auspiciën en opdracht 
van de ADEF heeft in het verleden geconstateerd dat tussen verschillende lerarenopleidingen grote 
verschillen bestaan rond de intake, opleiding en toetsing van zij-instromer in beroep. 

Het netwerk heeft onderzocht of deze allereerste constatering breed voor komt binnen de 
hogescholen in Nederland. Dit blijkt inderdaad te kloppen. 

Daaruit voortvloeiend is het plan ontstaan om het traject van de zij-instroom zoveel mogelijk te gaan 
stroomlijnen in overleg met de onderwijsinspectie en het ministerie van OCW waar ook een subsidie 
vandaan kwam om deze taak te kunnen uitvoeren. 

Het resultaat is het raamwerk dat goed past binnen het kader van het thema ‘Professionaliseren in 
en door onderzoek’. 

Dit omdat wij onszelf als lerarenopleiders professionaliseren door de verschillen die er zijn te 
onderkennen en te onderzoeken waarom we doen/deden wat er gedaan wordt/werd, hier conclusies 
aan te verbinden en vervolgens wijzigingen voor te stellen en in te voeren die in ieders belang zijn 
voor de genoemde gremia en niet in de laatste plaats voor de zij-instromers zelf. 

Binnen het thema kunnen wij onze werkwijze en de uitkomsten presenteren als ‘good practice’ en 
een voorzet geven aan collega’s om zich ook op dit gebied verder te professionaliseren. 

Onderzoekspresentatie 115 De toetsing getoetst: de kwaliteit van toetsing op 
de lerarenopleiding onder eigen loep 294 

M.J. Peters, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, F. de Beer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
T. van Schilt-Mol, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Lerarenopleiding / toetsing 

Om opleidingen handvatten te bieden om te werken aan de kwaliteit van toetsing, hebben het 
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren en de Service-Unit Onderwijs & Onderzoek (beide HAN) de 
methodiek De Toetsing Getoetst ontwikkeld. Deze methodiek helpt betrokkenen in het hoger 
onderwijs (management, examencommissies, ontwikkelaars, docenten, studenten en werkveld) 
gezamenlijk de kwaliteit van toetsing te analyseren, verbeteren en te borgen. In navolging van Van 
Aken en Andriessen (2011) wordt bij de ontwikkeling en implementatie van de methodiek ‘de 
Toetsing Getoetst’ onderscheid gemaakt tussen de kennisstroom en de praktijkstroom. In de 
praktijkstroom wordt de methodiek ontwikkeld door middel van het ontwerpen en herontwerpen 
van een aantal prototypen. In de kennisstroom worden onderzoeksactiviteiten verricht door 
onderzoekers van de HAN en van Zuyd die gericht zijn op het evalueren en verbeteren van de 
methodiek. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of datgene wat we met de methodiek De 
Toetsing Getoetst beogen ook daadwerkelijk wordt bereikt: biedt de methodiek opleidingen ook 
daadwerkelijk houvast in het analyseren, verbeteren en borgen van hun toetskwaliteit? Op basis van 
dit onderzoek wordt de methodiek in verschillende fasen verder aangescherpt. Tijdens de 
presentatie worden de resultaten van de eerste fase van onderzoeksactiviteiten gepresenteerd. 



  
 50 

Good practice 52 : Kleine vraag, grote gevolgen: lerarenopleiders 
onderzoeken hun eigen praktijk 297 

Q. Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Eigen praktijk / lerarenopleiders / praktijkonderzoek 

Hoewel het doen van onderzoek door opleiders in de internationale literatuur als belangrijk wordt 
aangemerkt zijn veel lerarenopleiders ‘handelingsverlegen’ als het gaat om hoe dit moet worden 
aangepakt. In de Opleiding voor Opleiders (zie Geursen, Korthagen, Koster, Lunenberg & Dengerink, 
2012) aangeboden via de Vrije Universiteit in Nederland, is één van de vier modulen gewijd aan het 
leren doen van onderzoek. De module bestaat uit vier dagdelen waarin de deelnemers (theoretische) 
uitleg krijgen over de onderzoekscyclus en waarin ze aan de slag gaan met het opzetten van een klein 
onderzoek in hun eigen praktijk. Parallel aan de bijeenkomsten voeren ze dit onderzoek ook uit. In 
een vierde dagdeel delen zij hun bevindingen. 

Als begeleiders van deze module zien we dat deze aanpak leidt tot enthousiasme bij de deelnemers 
en dat ze allemaal binnen drie maanden een onderzoek in hun eigen praktijk opzetten en uitvoeren. 
In onze presentatie vertellen we meer over de opzet van de module en over de onderzoeken die de 
deelnemers hebben uitgevoerd en wat dat voor hen heeft opgeleverd. We gaan vervolgens met de 
deelnemers in gesprek over de stelling: het leren over en doen van onderzoek hoeft geen traject van 
jaren te zijn, juist niet! 

Good practice 53 : Hoe zet je een team van lectoren aan tot onderzoek? 299 

S. Coppens, Karel de Grote-Hogeschool 

Grootstedelijke context / onderzoeksvaardigheden 

Hoe betrek je een voltallig team lectoren in het onderzoeken of we kandidaat leraren voldoende 
voorbereiden opdat zij graag en vaardig voor grootstedelijke klassen staan? 

Deze vraag was voor de opleiding Professionele Bachelor Secundair Onderwijs van de Karel de Grote-
Hogeschool het startpunt van een team professionaliseringstraject. In de presentatie wordt dit 
project voorgesteld en aangegeven hoe je een team van lectoren kan aanzetten tot onderzoek. 

Good practice 77 : Peer-review: vakdocenten benutten gezamenlijke kennis 
om opleiding nationaal te verbeteren 301 

H.W.M. Fuchs, Vereniging Hogescholen, G. Hoogland, Vereniging Hogescholen 

Instellingsoverstijgend onderzoek / kwaliteitszorg / peer-review 

Peer-review waarbij vakdocenten van verschillende instellingen elkaars programma kritisch 
onderzoeken, leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de docent en 
zijn team. Ook leidt dit tot kwaliteitsverbeteringen van de eigen opleidingspraktijk én zorgt dat 
nationaal een heldere afstemming is van de kennis die in een lerarenopleiding aan bod moet komen 
en hoe dat wordt geborgd. 

Uit een onderzoek onder betrokken vakdocenten, management en directeuren blijkt dat belangrijke 
aandachtspunten voor een goede peer-review zijn dat de vakdocent voldoende tijd heeft en dat het 
management betrokkenheid moet tonen. Deze tijd kan gedeeltelijk worden gezien als 
professionalisering maar ook als onderdeel om kwaliteitszorg intrinsiek deel uit te laten maken van 
de docenttaak. Belangrijkste succesfactoren voor peer-review zijn verder een open grondhouding en 
oprechte nieuwsgierigheid van de betrokken docenten. Het vertrouwen in elkaar en werken binnen 
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een veilige omgeving is cruciaal. Een helder projectplan met (ook) eigen doelen van de groep en een 
goede projectsturing zijn eveneens van belang. 

Good practice 7 : Door onderzoek op weg naar een duurzame relatie tussen 
lerarenopleiding en basisonderwijs op het gebied van schoolontwikkeling, 
professionalisering en opleiden 304 

H.J.M. Stokhof, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Begeleiden onderzoek / professionalisering / samenwerking lerarenopleidingbasisonderijs 

Lerarenopleidingen kunnen belangrijke bruggenbouwers zijn om de kloof tussen 
onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek te slechten. Hiervoor is het van belang dat duurzame 
relaties tussen lerarenopleiding en scholen worden ontwikkeld, waarin zowel de beoogde 
schoolontwikkeling, de professionalisering van zittende leraren en van de lerarenopleiders als de 
begeleiding van studenten bij het doen van afstudeeronderzoek samen komen. Een 
promotieonderzoek van een lerarenopleider naar vraaggestuurd leren is de afgelopen 4 jaar focus 
geweest om een duurzame relatie te smeden tussen de HAN-pabo en basisschool de Lanteerne 
waarin schoolontwikkeling, professionalisering en het opleiden van studenten elkaar hebben 
versterkt. 

Good practice 78 : Het werkveld als voortrekker in de programmering van 
onderzoek 307 

M. Haalboom, MarCanT, M. Kruiskamp, MarCanT, J. van Meurs, MarCanT, E. van den Berg, Saxion 

Onderzoeksagenda / schoolontwikkeling / teacher leader 

In de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleiding in Twente is in het kader van de 
Academische Opleidingsschool gezocht naar een werkwijze die het uitvoeren van onderzoek verbindt 
aan de belangen van onderzoekers, school, opleiding en lectoraat. De onderzoeksagenda is in deze 
samenwerking leidend geworden voor het uitzetten, uitvoeren, implementeren en borgen van 
onderzoek en onderzoeksresultaten. Deze good practice laat zien hoe deze werkwijze tot stand is 
gekomen en welke waarde eraan wordt toegekend door de verschillende belanghebbenden. 

Good practice 122 : Grensoverschrijdende experimenten in een Professionele 
Leergemeenschap 309 

W. Jongstra, Katholieke Pabo Zwolle, I. Pauw, Katholieke Pabo Zwolle, H. van den Ende, Katholieke 
Pabo Zwolle 

Boundary crossing / professionele leergemeenschap / teamexperiment 

De Katholieke Pabo Zwolle heeft samen met twee schoolbesturen in 2014 van OCW subsidie 
ontvangen voor het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’. 
Het doel van dit project is de samenwerking op het gebied van relevante onderwijsthema’s tussen 
lerarenopleidingen en scholen in het po, vo en mbo te versterken. Er zijn professionele 
leergemeenschappen (PLG’s) geformeerd, die drie jaar gaan functioneren. Deze bijdrage beschrijft de 
PLG opbrengstgericht werken aan begrijpend lezen. De specifieke kenmerken van een effectieve PLG 
(Dufour & Fullan, 2013) en de basisprocessen van teamleren in relatie tot individueel leren en 
organisatieleren (Decuyper, Dochy & Van den Bossche, 2010) zijn leidend geweest bij de constructie 
van de PLG. In het eerste jaar wordt er een bovenschoolse en bovenbestuurlijke PLG geformeerd, 
waarin leraren van basisscholen, beleidsmedewerkers van besturen en docenten van de KPZ zitting 
nemen. Kennisdeling, uitwisseling en reflectie vindt plaats en er wordt een gezamenlijke visie 
geformuleerd. Inbreng van expertise uit andere systemen is hierbij essentieel. In het tweede jaar 
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gaan zowel leraren als lerarenopleiders ieder een leergemeenschap vormen. Er vinden 
teamexperimenten plaats met als doel vernieuwende interventies te ontwikkelen, die zowel de 
opbrengsten van het teamleren als de opbrengsten van begrijpend lezen zullen verhogen. 

Debat 44 : Onderwijskundig onderzoek in team: een experiment, de balans, 
een debat 312 

J. Tondeur, Universiteit Gent, N. Pareja Roblin, Universiteit Gent, E. Consuegra, Vrije Universiteit 
Brussel, V. Willegems, Vrije Universiteit Brussel, H. Becuwe, Universiteit Gent 

Leergemeenschappen / onderzoek / samenwerking 

Het debat gaat in op de rol van onderzoek in teams. Meer specifiek debatteren we -op basis van een 
experiment- over samenwerking binnen een onderzoekscontext. De auteurs van deze bijdrage 
voeren alle vijf onderzoek uit naar het professioneel leren in leergemeenschappen. Een andere 
onderzoeker bestudeerde het experiment zonder actief deel te nemen. Het experiment ontstond 
naar aanleiding van de vraag of we als onderzoekers wel de hand in eigen boezem steken: werken wij 
zelf voldoende samen met collega onderzoekers? En hoe verhoudt ons onderzoek zich tot de 
praktijk? Bij wijze van experiment gaven we onszelf dezelfde uitdaging als deze waar we onze 
respondenten mee confronteren. Vorm een leergemeenschap met peers om je eigen praktijk te 
verbeteren en werk op een systematische manier aan gedeelde vraagstukken. 

Uit ons experiment werd snel duidelijk dat een actieve participatie in een leergemeenschap van 
onderzoekers niet vanzelfsprekend is. We herkenden veel van de barrières uit onze literatuur. Er zijn 
de drukke agenda’s, de veelheid aan thema’s en de zoektocht om de samenwerking vorm te geven. 
Een positieve invloed had het samenwerken aan concrete output. Dergelijke thema’s uit het 
experiment willen we voorleggen als insteek voor een debat over samenwerking binnen een 
onderzoekscontext. 

Good practice 94 : 'Klaar voor de Start!' Geschiktheidsonderzoek studenten 
universitaire lerarenopleiding (ulo) 314 

J.K.W. Riksen, Vrije Universiteit Amsterdam 

Geschiktheidsonderzoek / matching / universitaire lerarenopleiding 

Meer en meer wordt er binnen universiteiten vorm gegeven aan geschiktheidsonderzoeken en 
selectie bij de toelating van studenten tot masteropleidingen. Zo ook aan de universitaire 
lerarenopleiding (ulo) van de VU in Amsterdam. Daar is in mei 2015 de pilot “Klaar voor de Start! 
ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. In de pilotontwikkeling stonden de kwaliteiten en talenten 
van de student, de eisen van de lerarenopleiding en het toekomstige beroep van leraar centraal om 
zo ook tot een kwaliteitsverbetering te komen van de beginnende docent en van de opleiding. Dit 
zogenaamde “matchingstraject”is in nauwe samenwerking met schoolopleiders ontwikkeld. Via een 
intake op de VU en een “meeloopdag”in het voortgezet onderwijs is er gekeken naar de 
verwachtingen, motivatie en geschiktheid van de student voor opleiding en beroep. Schoolopleiders 
en instituutsopleiders, brachten een onderbouwd advies uit over de professionele, didactische en 
pedagogische geschiktheid van de studenten vóór de start van de opleiding. 

In de opzet van dit matchingstraject is er aangesloten bij de Lerarenagenda “De leraar maakt het 
verschil”(OCW)[i] en het speerpunt geschiktheidsonderzoeken uit het Actieplan Lerarenopleiding 
(VSNU)[ii]. Vanwege de positieve evaluatie door alle betrokkenen wordt dit matchingstraject in 
februari 2016 verplicht voor alle studenten. 
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Good practice 120 : Gelderse Professionaliseringsagenda: regionaal 
leernetwerk MBO in de regio Nijmegen 316 

A.M. Smelt-Medendorp, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, T. Schinkel, ROC A12, A. Dickhout, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, R. Driessen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Beroepsonderwijs / regionale samenwerking / voorlopersgroep Samen Opleiden 

Het Gelders mbo (zes mbo-instellingen) en de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen hebben de handen ineen geslagen ten behoeve van de initiële opleiding en 
professionalisering van mbo-docenten en een  regionaal leernetwerk mbo ingericht, met een 
gezamenlijke Gelderse Professionaliseringsagenda. Van de Faculteit Educatie zijn de 
tweedegraadslerarenopleidingen, de bacheloropleiding opleidingskunde en het Kenniscentrum 
‘Kwaliteit van Leren’ inclusief het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict betrokken. De Gelderse 
Professionaliseringsagenda richt zich op zittende docenten van de mbo’s, zij-instroom vanuit het 
werkveld en (aankomende) docenten vanuit reguliere lerarenopleiding en tevens de lerarenopleiders 
van HAN ILS. 

Leergemeenschap 167 : VELOV-leergemeenschap Vakdidactiek 320 

J. Van den Hauwe, CVO Crescendo, J. Ardui, UC Leuven-Limburg, B. Pynoo, CVO De Vlaamse 
Ardennen/Expertisenetwerk Associatie Universiteit Gent, F. Van den Abbeele, CVO Brussel, I. Bernaert 

Vakdidactiek / opleidingsdidactiek / professionele groei lerarenopleiders / leraars van leraren 

De professionele leergemeenschap vakdidactiek van VELOV is er op gericht om de gezamenlijke 
initiatieven van de Expertisenetwerken en het Regionaal Platform op het vlak van vakdidactiek voort 
te zetten. In de eerste plaats denken we daarbij aan de ‘Dag van de vakdidactiek’. 

Als professionele leergemeenschap willen we o.a. via de organisatie van een Dag van de vakdidactiek 
nadenken over de plaats van vakdidactiek in de opleiding van leraren en lerarenopleiders 
ondersteunen bij het ontwikkelen van opleidingsdidactiek voor (een specifieke) vakdidactiek. 

We zijn op zoek naar geïnteresseerden voor een leergemeenschap vakdidactiek en naar helpende 
handen om de 6de Dag van de vakdidactiek en eventuele andere acties te organiseren. Tijdens de 
congresbijeenkomst verwelkomen we je graag om hierover in gesprek te gaan. 

Onderzoekspresentatie 33 : Het mes snijdt aan twee kanten? De mogelijke 
bijdrage van onderzoek aan de optimalisering van Professionele 
Leergemeenschappen in het VO. 321 

J.A. Meirink, Universiteit Leiden, B. Smit, Universiteit Leiden, W.F. Admiraal, Universiteit Leiden, H. 
Sligte, Universiteit van Amsterdam, Y. Emmelot, Universiteit van Amsterdam, W. Schenke, Universiteit 
van Amsterdam, M. Buisman, Universiteit van Amsterdam 

Professionele leergemeenschappen 

In deze presentatie staat een onderzoeksproject naar professionele leergemeenschappen (PLG’s) 
centraal. Het onderzoek richt zich op de vraag welke interventies scholen voor voortgezet onderwijs 
(kunnen) plegen om zodanige veranderingsmechanismen op gang te brengen dat de school als 
geheel gaat functioneren als PLG. Vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn sinds 
dit schooljaar bezig met de ontwikkeling van hun school als professionele leergemeenschap (PLG). De 
scholen kiezen hierin hun eigen werkwijze en interventies. Het onderzoek moet inzicht geven in 
welke combinaties van randvoorwaarden, interventies en processen uiteindelijk leiden tot goed 
functionerende PLG’s . De interventies en de ontwikkeling van de school als PLG worden onderzocht 
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aan de hand van document analyse, een scan, (focusgroep)gesprekken en zgn. doorbraaksessies. De 
gegevens worden gedurende drie schooljaren verzameld en teruggekoppeld. In de presentatie wordt 
vooral ingegaan op de manier waarop de dataverzameling van het onderzoek ook een bijdrage kan 
leveren aan de ontwikkeling van de school als PLG. 

Onderzoekspresentatie 160 : Leren van ervaring - een analyse van reflectieve 
dialogen van leraren 323 

M.M.C. Schildwacht, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Collegiale dialoog / professionele visie / videofeedback 

In nauwe samenwerking tussen lerarenopleiding en school is onderzoek verricht naar 
ontwerpprincipes voor een professionaliseringsprogramma waarbij leraren in dialoog leren met 
behulp van videofeedback. In kleine videoclubjes van drie leraren, met wisselende rollen 
analyseerden leraren opnamen uit eigen lessen. 

Leraren ontwikkelen een professionele visie (Goodwin, 1994), die hen instaat stelt om significante 
karakteristieken van complexe werksituaties te zien, te interpreteren en om snel en adequaat te 
reageren. Deze professionele visie bestaat uit selectieve aandacht en beargumenteerde, op kennis 
gebaseerde, besluitvorming. Participeren in een videoclub ontwikkelt de professionele visie en 
tevens de klassenpraktijk van leraren (Sherin &Van Es, 2009). 

Hoe bespraken de leraren hun eigen praktijk gedurende hun dialogen? Hiervoor analyseerden we de 
volgende aspecten in transcripties van videoclubdialogen. 

- Op welke onderwerpen reflecteerden de leraren in de videoclub? 

- Met welk perspectief reflecteerden de leraren in de videoclub? 

- Welke conversatie patronen ontwikkelden zich in de videoclub? 

In de collegiale dialogen vonden we reflectie op eigen praktijk en op kennis gebaseerd argumenteren 
over hun observaties van de video. Collegiale dialoog met videofeedback en in groepen met goed 
omschreven rollen en een nadruk op doorvragen helpt professionele dialogen voorbij het punt van 
oppervlakkig uitwisselen van ideeën. 

Good practice 35 : Eye Opener: een concept voor begeleide intervisie gericht 
op omgaan met studentendiversiteit binnen stagebegeleiding 327 

K. Durinck, Hogeschool Gent, A. Standaert, Hogeschool Gent 

Begeleide intervisie / diversiteit / stagebegeleiding 

Eye Opener is een concept voor begeleide intervisie gericht op het omgaan met studentendiversiteit 
binnen de lerarenopleiding. Het concept werd gecreëerd binnen een intervisiegroep gefinancierd 
door het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Associatie Universiteit Gent. Hogeschool Gent 
(HoGent) was hierbij penvoerende instelling, Universiteit Gent en CVO Kisp waren partners. Binnen 
de intervisiegroep stond de samenwerking tussen de verschillende partners centraal. Het project liep 
van september 2014 t.e.m. augustus 2015, omvatte vijf bijeenkomsten van de intervisiegroep en 
resulteerde in het concept voor begeleide intervisie ‘Eye Opener’. 

Het hoofddoel van Eye Opener is de lerarenopleider professionaliseren in het omgaan met de 
diversiteit van studenten, meer bepaald binnen stagebegeleiding. De centrale vraag gedurende het 
traject van begeleide intervisie was dan ook: “Hoe kunnen we als lerarenopleiders anders en beter 
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inspelen op de diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding?”.- Eerste subdoelstelling: het 
referentiekader van de individuele lerarenopleider (identiteit van de lerarenopleider) en de 
lerarenopleider als lid van een opleiding (identiteit van de opleiding) bespreekbaar maken via 
intervisie.- Tweede subdoelstelling: het ontwikkelen van een nieuw intervisieconcept voor 
lerarenopleiders om opleidingsoverschrijdend en verbindend samen te werken, gericht op het 
omgaan met studentendiversiteit binnen stage: ‘Eye Opener’. 

Onderzoekspresentatie 5 : Het stimuleren van de intuïtieve pedagogische tact 
van leerkrachten middels een systemische benadering 330 

G. Sipman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Intuïtie / pedagogische tact / systemische benadering 

Deze presentatie toont resultaten van twee fasen van een promotieonderzoek naar de vraag hoe de 
pedagogische tact van leerkrachten te versterken. De presentatie sluit daarmee aan bij het thema 
‘onderzoek gericht op het ontwerpen van leeromgevingen: -materialen, -strategieën en -stijlen’. Een 
belangrijke stelling in deze presentatie is dat reflectie die vaak als de motor van leren wordt gezien, 
niet voldoende is om de pedagogische tact van leerkrachten te stimuleren…wat kan een intuïtieve 
benadering toevoegen? 

Onderzoekspresentatie 93 : Veranderingspatronen in de ontwikkeling van het 
professionele zelf-concept van leraren-in-opleiding tijdens de 
lerarenopleiding 333 

M.M. van Rijswijk, Universiteit Utrecht, S.F. Akkerman, Universiteit Utrecht, J.W.F. van Tartwijk, 
Universiteit Utrecht 

Discontinuiteit / percepties / verwachtingen 

Dit onderzoek heeft als doel meer zicht te krijgen op hoe studenten van elkaar verschillen in de 
manier waarop zij een samenhangend beeld van zichzelf als docent ontwikkelen. Het betreft een 
beschrijvende case study waarin het ontwikkelproces van zes leraren-in-opleiding gedetailleerd in 
kaart wordt gebracht. Hierbij ligt de nadruk op de relatie tussen percepties van het verleden, 
verwachtingen van de toekomst en het formuleren van een professioneel zelf-concept. 

Onderzoekspresentatie 157 : Zelfdialoog, peerdialoog en supervisiedialoog: 
drie manieren om de eigen onderwijspraktijk te onderzoeken 336 

D. Knezic, Universiteit Utrecht, P.C. Meijer, Radboud Universiteit 

Dialoog / onderzoek / werkplekleren 

Dit is een deelstudie naar drie soorten dialogen in de context van werkplekleren van leraren in 
opleiding (lio’s): zelfdialogen, peerdialogen en supervisiedialogen. De drie soorten dialogen omvatten 
allen een video ondersteunde geleide reflectie over twee kritische incidenten uit eigen les. Tussen de 
soorten dialogen waren verschillen te zien in de aard van de reflecties die de waarde van ieder van 
dialogen duidelijk maakt. Ieder van de drie typen dialogen heeft een eigen kracht en 
complementeert daardoor de andere twee. De implicatie voor de lerarenopleiding is dat de 
combinatie van drie typen dialogen het ontwikkelen en leren van de eigen praktijk van de lio’s 
verdiept, versnelt en kostenefficiënter maakt. 

Good practice 6 : Excellente rekenaars verzorgen opleidingsonderwijs aan 
medestudenten als uitdaging 338 

V. Duman, Hogeschool iPabo, R. Keijzer, Hogeschool iPabo 
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Differentiatie / excellentie / uitdaging 

Excellente studenten zijn gebaat bij extra uitdagingen gedurende hun opleiding. Gesprekken met 
excellente studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs leren, dat ze deze uitdaging onder meer 
zien in het vormgeven aan en overdenken van het opleidingsonderwijs, omdat zij vermoeden dat dit 
aansluit bij hun competenties en het  ze meer autonomie biedt om hun opleiding passend in te vullen 
(Duman, 2015). Op de Hogeschool iPabo creëerden we daarom een situatie waarin de studenten de 
door hen gewenste rol konden aannemen in het ontwikkelen en vormgeven van opleidingsonderwijs. 
We analyseerden de situatie vervolgens, door het proces nauwkeurig te monitoren. 

Twee excellente rekenaars ontwierpen een bijeenkomst over binaire getallen voor hun 
medestudenten en verzorgden vervolgens de bijeenkomst. Het begeleiden van deze excellente 
rekenaars leerde ons dat zij op een hoog didactisch en wiskundig niveau kunnen functioneren, maar 
dat daarvoor ook specifieke ondersteuning nodig is. Deze ondersteuning moet zowel gericht zijn op 
een flexibele en creatieve doordenking van de wiskunde, als ook op het leren uitdagen van 
medestudenten om zelf kennis te construeren. Door deze ondersteuning leerden we dat de lat voor 
de excellente rekenaars hoger lag dan voor andere studenten en dat het opleidingsonderwijs zo 
beter aansloot bij hun leerbehoeften. 

Good practice 8 : Aanpakgedrag reken-wiskundeopgaven bij de 
kennisbasistoets rekenen-wiskunde 340 

R. Keijzer, Hogeschool iPabo, J.B.M.L. Faarts, Fontys Hogeschool 

Toetsen / vakkennis 

Studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs leggen in het derde jaar een 
verplichte landelijk toets rekenen-wiskunde af. Veel studenten ervaren deze toets als een moeilijke 
toets. Opleiders zoeken daarom naar manieren om studenten hierin optimaal te begeleiden. Het 
overdenken van een dergelijke begeleiding kan onder meer beginnen bij het analyseren van het 
rekenwerk van studenten. Een dergelijke analyse is tijdens deze presentatie aan de orde. We 
bekeken van een aanzienlijk aantal studenten het kladwerk dat zij produceerden bij het afleggen van 
de landelijke toets die in juni 2015 werd afgenomen. Dit bood zicht op vaak inefficiënte werkwijzen 
van studenten. De analyse leerde dat zwak rekenende studenten vaak kiezen voor algoritmische 
werkwijzen, die in de gegeven situatie vaak zo omslachtig zijn, dat zij ‘verdwalen’ in het rekenwerk. 
Verder worden deze studenten, zo maakte de analyse duidelijk, gehinderd door een weinig flexibel 
netwerk van (reken-wiskundige) relaties. 

Onderzoekspresentatie 34 : Binnenklasdifferentiatie in de praktijk 343 

W. Smets, Karel de Grote-Hogeschool 

Differentiatie / lerend netwerk / praktijkonderzoek 

Leraars worden alsmaar meer geconfronteerd met verschillen in de klas. Willen we de leraars van de 
toekomst voorbereiden op hun taak, dan moeten we ze ook echt leren differentiëren. Nochtans is de 
vraag of lerarenopleidingen de juiste expertise in huis hebben om antwoorden te bieden op de 
noden van studenten hieromtrent. Dit onderzoekstraject is er op gericht om in samenwerking met 
het werkveld expertise te ontwikkelen met betrekking tot binnenklasdifferentiatie. Aan de hand van 
een reeks vormingssessie en een coachingstraject gingen 20 leraars de uitdaging aan om voor het 
eerst bewust te gaan differentiëren in hun klassen. 
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4e ronde parallelsessies 

Symposium 38 : Leiden onderzoeksopdrachten en -activiteiten op de 
lerarenopleiding tot de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij 
leraren in opleiding? 346 

G.M.T. Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, F. Maes, VIVES, F. Timmermans, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, T. van de Wetering, Zwijsen College, B. Koster, Fontys Hogescholen, M. van 
der Elst, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, M. Bourgy, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, P. 
Buznic-Bourgeacq, Université de Caen 

Leraren in opleiding / onderzoekende houding / onderzoeksactiviteiten tijdens de opleiding 

Op de lerarenopleiding worden leraren voorbereid op hun rol als praktijkonderzoeker. Met dit 
symposium richten we ons op onderwijsactiviteiten die bedoeld zijn bij te dragen aan de 
onderzoekende houding van toekomstige leraren. 

Het onderwijs heeft behoefte aan leraren die onderzoeksvaardig zijn en beschikken over een 
onderzoekende houding (Onderwijsraad, 2014). Lerarenopleidingen ontwerpen een leerlijn 
onderzoek en gedurende hun vierjarige opleiding voeren studenten verschillende 
onderzoeksopdrachten uit opdat ze onderzoeksvaardig worden en een daarbij passende 
onderzoekende houding ontwikkelen. In het aanbod dat de opleidingen doen, lijkt meer aandacht 
voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden dan voor de onderzoekende houding (zie 
bijvoorbeeld het veelgebruikte handboek van Van der Donck en Van Lanen, 2012) terwijl we in de 
literatuur vaak benadrukt vinden dat juist de onderzoekende houding belangrijk is voor een 
onderzoekende leraar. Livingston, McCall en Morgado (2009, p.193) hebben het over de noodzaak 
van een ‘…ongoing systematic critical inquiry as a ‘habit of mind’’. 

Symposium 65 : Praktijkonderzoek binnen de AOS: de onderzoekende 
houding van leerlingen, studenten en leraren 352 

R. Aarts, Tilburg University, P.A. Bax, Tilburg University, M.L.M. van Boxtel, Academische 
Opleidingsschool West-Brabant, K.R. Leuverink, Tilburg University, J. Maatjens, Norbertuscollege, E. 
Maas, Norbertuscollege 

Academische opleidingsschool / onderzoekende houding / praktijkonderzoek 

Binnen de academische opleidingsschool is onderzoek een wezenlijk onderdeel van de 
onderwijspraktijk. Onderzoek is het instrument waarmee kennisontwikkeling gekoppeld kan worden 
aan praktijkgerichte toepassing. De partners in de AOS, scholen en lerarenopleidingen, werken 
samen aan de versterking van onderzoek in de scholen. In het symposium gaan we in op de rol van 
praktijkonderzoek binnen de AOS en wat dit betekent voor de onderzoekende houding van de 
groepen die ermee te maken hebben: de leerlingen, de studenten/leraren-in-opleiding en zittende 
docenten. Als eerste bespreken twee leraren een ontwerponderzoek waarin zij wetenschapslessen 
voor excellente leerlingen opgezet hebben, waarin gericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van 
een onderzoekende houding bij leerlingen. In de tweede bijdrage wordt aan de hand van een casus 
(ontwikkeling van lesmateriaal voor literatuuronderwijs Nederlands) besproken hoe de 
onderzoekende houding van studenten in de lerarenopleiding gestimuleerd wordt. In de derde 
bijdrage wordt het traject waarbinnen docenten in de AOS praktijkonderzoek uitvoeren en de impact 
ervan op hun onderzoekende houding besproken. d. In de discussie zal nader ingegaan worden op de 
vraag wat dit betekent voor de wensen/voorwaarden t.a.v. de samenwerking tussen school en 
lerarenopleiding, het initiëren/faciliteren van docenten door de directie van een school en de 
onderzoeksondersteuning door de opleiding. 
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Good practice 90 : It is all very well in theory, BUT... 359 

C. van der Wind-Ferreira, Driestar Educatief - Driestar Hogeschool, J.L. Vermeulen, Driestar College 

Methodologische kwaliteit / praktijkonderzoek / school- en instituutsopleider 

“Waarom moet ik dit weten? Ik gebruik dit toch niet in de les!”Docenten zijn vaak sceptisch over de 
(meer-) waarde van (wetenschappelijk) onderzoek voor hun lespraktijk. De werkelijkheid van de 
onderzoekers aan de universiteiten is soms werelden verwijderd van de werkelijkheid van de leraar 
in het klaslokaal (Tavakoli, 2015). Allwright (2005:27) noemde het een “damaging split between 
teachers and researchers”en Korthagen (2007:303) verwees naar deze scheiding tussen onderzoek 
en praktijk als een “perennial problem”. Ten spijt van alle aandacht voor en oproepen tot meer 
onderzoek is ‘de onderzoeker als leraar’ of ‘de leraar als onderzoeker’ nog steeds eerder uitzondering 
dan regel. 

Een praktijkvoorbeeld (Good Practice) in Gouda laat zien dat het ook anders kan. Een schoolopleider 
met oog voor de lespraktijk en een onderzoeksvaardige instituutsopleider namen samen 
verantwoordelijkheid voor het begeleiden van een afstudeeronderzoek dat de verbinding tussen 
theorie en de praktijk liet zien. 

Good practice 127 : Ontwerplabs als methode voor onderzoek 361 

M.J. Min, Universiteit van Amsterdam, H. Beneden, Academische Opleidingsschool Amsterdam 

Academische opleidingsschool / praktijkonderzoek / samen leren 

In deze presentatie zullen docenten van de academische opleidingsschool ACOA vertellen hoe zij het 
praktijkonderzoek in de school vormgeven door middel van ontwerplabs. 

In een ontwerplab werkt een kleine groep docenten en studenten (4/5 personen) een jaar lang op 
een onderzoeksmatige wijze aan het ontwerpen en herontwerpen van lessen. Hiervoor is een halve 
dag per week beschikbaar. De werkwijze is gebaseerd op de methode lesson study. Specifieke 
aandacht bij het ontwerpen wordt besteed aan opbrengstgericht werken en differentiëren. 

Het ontwerplab is een goede voorbeeld hoe op een laagdrempelige manier praktijkonderzoek uit 
gevoerd kan worden in de praktijk. In het ontwerplabs werken docenten, studenten en 
lerarenopleiders samen om een specifieke les te ontwerpen, samen te geven en ook samen met de 
leerlingen te evalueren. Op basis van de informatie van de leerlingen worden de lessen opnieuw 
aangepast. 

Twee docenten van verschillende scholen vertellen hoe het traject op de eigen school eruit ziet en 
wat de ervaringen zijn tot nu toe. Ze zullen hierbij aandacht besteden aan hun ervaringen nu met 
praktijkonderzoek, de samenstelling van de groep, de rol van de studenten en de opbrengst voor de 
school. 

Good practice 154 : Een onderzoekende houding moet je doen! 364 

M. van den Herik, Hogeschool Windesheim 

Onderzoekende houding 

In deze presentatie gaan wij in op onze definitie van een onderzoekende houding. Onze omschrijving 
bestaat uit zes kenmerken die zijn geoperationaliseerd in indicatoren. Op basis hiervan is een 
zelfscan ontwikkeld om studenten (en docenten) inzicht te geven in de mate waarin zij een 
onderzoekende houding bezitten. De scan in het startpunt om de onderzoekende houding te 
ontwikkelen. Het boek (in druk) biedt handvatten en oefenen voor studneten om een 
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onderzoekende houding te ontwikkelen. In de presentatie willen wij onze visie op de onderzoekende 
houding, de zelfscan en verschillende oefeningen presenteren. 

Onderzoekspresentatie 131 : Praktijkonderzoek! Voor een capabele, 
nieuwsgierige, betrokken, tevreden, toekomstgerichte startbekwame leraar!?
 366 

L.C. van Katwijk, Stenden Hogeschool, E.W.P.A. Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, K. van Veen, 
Rijksuniversiteit Groningen 

Pedagogisch didactisch handelen / perceptie onderzoek / praktijkonderzoek 

Deze presentatie gaat over een deelstudie van een promotie-onderzoek over de bijdrage van 
praktijkonderzoek aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren basisonderwijs. 
Centraal in dit deelonderzoek staat de relatie tussen de kwaliteit van het praktijkonderzoek, gemeten 
met behulp van de eindbeoordelingen van het eindonderzoek, en de kwaliteit van het pedagogisch 
didactisch handelen in de eindstage, gemeten met behulp van de beoordeling van de eindstage en 
ICALT-observaties. Dit wordt afgezet tegen de perceptie van studenten ten aanzien van het doen van 
praktijkonderzoek, gemeten met een vragenlijst.De resultaten wijzen op een significante relatie 
tussen kwaliteit van praktijkonderzoek en kwaliteit van pedagogisch didactisch handelen. Ook is er 
een sterk verband tussen hoe interessant en waardevol studenten het doen van praktijkonderzoek 
vinden en de kwaliteit van hun onderzoek. Hoewel studentperceptie ten aan zien van onderzoek in 
het verleden meermalen negatief bevonden is, blijkt dit niet uit de resultaten binnen dit onderzoek. 
Dit zou verband kunnen hebben met de ontwikkeling die praktijkonderzoek op Pabo’s de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. In vervolgonderzoek wordt aandacht besteed aan wat het effect is van de 
invoering van een leerlijn onderzoek binnen het Pabocurriculum van Stenden. 

Good practice 133 : Van praktijkonderzoek naar schoolontwikkeling: een 
projectmatige aanpak 369 

K. van Hauwermeiren, Odisee, N. Van Den Broeck, Odisee, K. Pacquee, Odisee, T. Jacobs, Odisee, D. 
Bamps, Odisee, K. De Pryck, Odisee 

Praktijkonderzoek / projectmatig werken / schoolontwikkeling 

Binnen de opleiding schoolontwikkeling focussen we op de leraar als onderzoeker en innovator: 
praktijkonderzoek is hét instrument waarmee hij/zij aan de slag gaat in functie van kwaliteitsvolle 
innovatie. 

We trachten de kennis, vaardigheden en attitudes inzake praktijkonderzoek bij onze studenten te 
verbreden en te verdiepen. 

We lichten aan de hand van een concreet voorbeeld, de projectmatige aanpak van het 
praktijkonderzoek toe: een project in een basisschool in opbouw, waar de implementatie van het M-
decreet drager wordt van een innovatie binnen de zorgstructuur. 

We focussen in onze bijdrage op het business canvas model als basis voor een projectmatige aanpak. 
Dit model komt oorspronkelijk uit de bedrijfswereld, maar is een dankbaar instrument om ook in het 
onderwijs via praktijkonderzoek een veranderingsproces aan te pakken. Het model dwingt studenten 
om een uitgebreide stakeholdersanalyse te doen. Op basis van het model wordt projectmatig een 
actieplan opgesteld, acties uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd in een kwaliteitscyclus. 
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Good practice 158 : Onderwijsontwikkeling door onderzoek in de praktijk van 
de opleidingsschool 372 

M. van Bussel, CINOP Advies, A. Remme, ROC Midden Nederland, M. van Schaik, Hogeschool Utrecht, 
M. van Gendt 

MBO / onderwijsontwikkeling / praktijkonderzoek 

Een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma van de opleidingsschool ROC Midden 
Nederland, is het uitvoeren van onderzoek in en voor de praktijk van ROC Midden Nederland. 
Onderzoek van studenten in de praktijk van de opleidingsschool wordt gekoppeld aan strategische 
doelen van ROC Midden Nederland. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van producten 
en/of adviezen die het ROC kan implementeren in haar onderwijs. De lerarenopleiding begeleidt de 
studenten. Samen zorgen ze voor een betekenisvolle beoordeling van de opbrengst van het 
onderzoek, onder meer door het toetsen van het resultaat aan de bruikbaarheid in de praktijk. 
Verder biedt het lectoraat Beroepsonderwijs aan studenten van de lerarenopleiding de mogelijkheid 
om onderzoek te doen dat goed aansluit bij de beroepspraktijk. Ze onderzoeken welke aspecten of 
onderdelen uit hun schoolvak belangrijk zijn voor het uitoefenen van het beroep waar ze voor 
opleiden. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek door studenten, helpt de lerarenopleiding 
om op de hoogte te blijven van actuele kennis in de praktijk van het mbo. In de presentatie nemen 
we deelnemers mee in de gemaakte keuzes, succesfactoren en opbrengsten voor beide organisaties. 

Onderzoekspresentatie 64 : De effecten van masteropleidingen op leraren en 
hun omgeving: een tussenrapportage 374 

M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, H. Sligte, Universiteit van Amsterdam, G.G. van Veldhuizen, 
Hogeschool van Amsterdam 

Effectonderzoek / lerarenbeleid / masteropleidingen 

De Nederlandse overheid investeert via de Lerarenbeurs veel geld in het vergroten van het aantal 
leraren met een masterkwalificatie. De nadruk ligt daarbij op leraren die gedurende hun loopbaan 
een post-initiële masteropleiding aan een hogeschool of universiteit volgen. Die investering doet de 
vraag opkomen wat het effect is van een masterkwalificatie op leraren, op de school en op 
leerprestaties van leerlingen. 

Die vraag is de aanleiding geweest voor het Ministerie van OCW om een onderzoek te doen starten 
naar de effecten van post-initiële masteropleidingen op leraren en hun omgeving. In de eerste fase 
van dat onderzoek is aan de hand van interviews, wetenschappelijke literatuur en beleidspublicaties 
een inventarisatie gemaakt van mogelijke opbrengsten van masteropleidingen, en vertaald naar een 
vragenlijst voor leraren die gebruikt is voor een nulmeting. In de tweede fase van het onderzoek is 
een eerste tussenmeting gedaan en zijn focusgesprekken gevoerd met groepen leraren die 
momenteel een post-initiële masteropleiding volgen. Het onderzoek wordt gekenmerkt door een 
kwalitatieve effectmeting met controlegroepen om concrete effecten in kaart te brengen, 
gecombineerd met een kwalitatieve verklarende evaluatie waarin onderliggende mechanismen in 
beeld worden gebracht. 

Onderzoekspresentatie 69 : Het afstudeeronderzoek als boundary object. Hoe 
het afstudeeronderzoek kan bijdragen aan schoolontwikkeling. 376 

M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, H. Edzes, ASKO Scholen, J.I. Bekebrede, Universiteit van 
Amsterdam, F. Hanna, Universiteit van Amsterdam, T. Creton, Werkplaats4 

Afstudeeronderzoek / boundary object / schoolontwikkeling 
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Studenten van de academische pabo voeren een afstudeeronderzoek uit waarbij het bewijzen van 
wetenschappelijke vaardigheden en het bijdragen aan onderwijsvernieuwing hand in hand zouden 
moeten gaan. De ervaring leert echter dat afstudeeronderzoeken niet automatisch leiden tot 
onderwijsontwikkeling binnen de school. 

Om meer grip te krijgen op de spanning tussen het bewijzen van onderzoeksvaardigheden en het 
bijdragen aan onderwijsontwikkeling, beschouwen we het afstudeeronderzoek als een boundary 
object. Kenmerkend voor een boundary object is dat sprake is van eigenaarschap en betekenis bij en 
dialoog tussen alle betrokkenen. Om te onderzoeken in hoeverre dit perspectief daadwerkelijk helpt 
om afstuderen en schoolontwikkeling aan elkaar te verbinden, zijn vier afstudeeronderzoeken 
gevolgd. Per onderzoeksfase is bij zowel de student als de onderzoeksbegeleiders vanuit de school en 
opleiding de mate van eigenaarschap, betekenis en dialoog getoetst, en is nagegaan in welke mate 
dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en opbrengsten bij de betrokkenen. 

Het onderzoek levert inzicht in factoren die een rol spelen bij het versterken van eigenaarschap, 
betekenis en dialoog. Tevens laat het onderzoek zien dat deze drie kernbegrippen studenten, 
onderzoeksbegeleiders vanuit de school en onderzoeksbegeleiders vanuit de opleiding helpen om 
een effectieve brug te slaan tussen de verwachtingen vanuit de opleiding en de school. 

Onderzoekspresentatie 99 : Verbeteren van conceptueel denken in externe 
leeromgevingen 378 

C. Geveke, Hanzehogeschool Groningen, H. Veenker, Hanzehogeschool Groningen, H. Steenbeek, 
Rijksuniversiteit Groningen, P.L.C. van Geert, Rijksuniversiteit Groningen, J. Doornenbal, 
Hanzehogeschool Groningen 

Intrinsieke motivatie / talentenkracht 

Het is belangrijk om het onderwijsleerproces van leerlingen ten aanzien van wetenschap en 
technologie te bestuderen om inzicht te krijgen in hoe leerkrachten en educators die in externe 
leeromgevingen werken dit proces optimaal kunnen begeleiden. Er is behoorlijk wat bewijs dat 
wetenschap en technologie programma’s in externe leeromgeving - programma’s die schoolklassen 
volgen onder schooltijd, maar buiten de fysieke schoolomgeving - een leereffect hebben (Griffin, 
2004). Ondanks het groeiende bewijs dat leren in externe leeromgevingen goed is voor leerlingen, is 
er nog maar relatief weinig aandacht besteed aan het cognitieve leereffect van deze omgevingen. 
Daarom richt is dit onderzoek gericht op het cognitieve leereffect van het leren in een externe 
leeromgeving. Cognitief effect kan gezien worden als toename in feitenkennis of toename in 
conceptuele (cf. Scardamalia & Bereiter, 2006), waarbij het laatste belangrijker wordt geacht dan het 
eerste. In deze studie onderzoeken we verschillende vormen van programma-implementatie en het 
leereffect ervan. De volgende hypotheses staan centraal: ten eerste, conceptueel denken en het 
uitlokken van conceptueel denken zijn gerelateerd. Ten tweede, getrainde leerkrachten/educators 
laten meer uitlokken van conceptueel zien. Tot slot, het leereffect van het programma is gerelateerd 
aan de kwaliteit van de implementatie. 

Symposium 88 : Binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding 380 

E. Castelein, UC Leuven-Limburg, E. Gheyssens, Vrije Universiteit Brussel, T. Smits, Universiteit 
Antwerpen, W. Schelfhout, Universiteit Antwerpen, K. De Witte, S. Mommaerts, J. Coens 

Binnenklasdifferentiatie / diversiteit in het onderwijs / 

lerarenopleiding secundair onderwijs 

Binnenklasdifferentiatie betekent rekening houden met diversiteit in de klas, of die nu cultureel of 
ontwikkelings- resp. leerpsychologisch is. Diversiteit is in de huidige Vlaamse onderwijspraktijk eens 
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te meer aan de orde. Georges Monard, oud-secretaris-generaal van het Vlaamse ministerie van 
Onderwijs en voorzitter van de commissie voor de hervorming van het secundair/voortgezet 
onderwijs, prijst de kwaliteit van ons onderwijs, maar voegt daar meteen een kritische noot aan toe: 

“Alleen richten we ons te veel op de modale leerling. Er wordt onvoldoende gekeken naar de 
verschillen tussen leerlingen. De beste leerlingen worden niet genoeg uitgedaagd, de andere benen te 
weinig bij” (Knack, 01.05.2013, p. 55). 

Good practice 14 : Co-teaching voor inclusie in de lagere school 388 

E. Van Nieuwenhuyze, Odisee, L. Decroos, Odisee 

Co-teaching / Educational Design Research / inclusie in de lagere school 

In deze praktijkpresentatie stellen we het lopende onderzoek “Co-teaching voor inclusie in de lagere 
school”voor van de bacheloropleiding leraar lager onderwijs van Odisee Sint-Niklaas. Dit onderzoek 
en de methodologie ervan stellen we voor als een goed voorbeeld van hoe de 
lerarenopleider/onderzoeker bruggen bouwt tussen academische kaders enerzijds en (afstuderende 
aspirant-)leerkrachten anderzijds. Het beoogt een verbetering van de opleidingspraktijk én, breder, 
professionalisering van het werkveld. 

De implementatie van het M-decreet is sinds 1 september 2015 een feit, maar in de nationale en 
internationale literatuur onderzocht men reeds welke competenties en attitudes voor een leraar 
belangrijk zijn om te functioneren binnen een inclusieve setting. Tal van bronnen leggen ook de link 
naar de vorm van co-teaching als hefboom om inclusief onderwijs te realiseren. Daarom willen we in 
dit onderzoek volgens de methodologie van Educational Design Research (EDR) in drie cycli van 
ontwerpen, uittesten en evalueren zowel het concept van co-teaching voor inclusie in kaart brengen 
als het ondersteuningsmateriaal ontwikkelen dat nodig is om dit concept te realiseren. Bij al deze 
fases speelt de samenwerking tussen opleiding/onderzoekers en (afstuderende aspirant-
)leerkrachten een cruciale rol. Ze biedt zo garanties voor zowel de verbetering van de 
opleidingspraktijk als voor de professionalisering van het werkveld. 

Good practice 43 : Leerkrachten en ouders vangen verhalen 390 

A. Kassenberg, Hanzehogeschool Groningen, M. Akkermans, Hanzehogeschool Groningen 

Kwalitatief onderzoek / ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda van basisscholen, omdat het van groot belang is voor 
de ontwikkeling van kinderen. Niettemin vinden veel leerkrachten de samenwerking met ouders af 
en toe knap lastig. Om erachter te komen wat leerkrachten en ouders goed vinden gaan in hun 
onderlinge samenwerking en waar het beter kan, doen zij samen onderzoek. Op elke basisschool is 
daartoe een kenniswerkplaats ingericht met een aantal leerkrachten, ouders en een 
docent/onderzoeker van de pabo. In de kenniswerkplaats leren alle partijen door te doen. Via de 
methodiek ‘storytelling’ vangen leden van de kenniswerkplaats verhalen bij ouders, kinderen en 
leerkrachten van de school. Gezamenlijk werken zij aan inzicht in de succesfactoren voor 
samenwerking. Dit inzicht leidt op elke school tot een gedragen visie op ouderbetrokkenheid en een 
passend handelingsrepertoire. De pabo ontwikkelt op basis van de opgedane praktijkkennis een 
passende leerlijn die aankomende leerkrachten goed voorbereidt op de praktijk. 

Symposium 152 : De Samen-Spel interventie: van fundamenteel naar 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 392 

C. Vancraeyveldt, UC Leuven-Limburg, M. Huyse, UC Leuven-Limburg, K. Vastmans, UC Leuven-
Limburg, E. Bertrands, UC Leuven-Limburg, H. Colpin, KU Leuven, K. Verschueren, KU Leuven 



  
 63 

Bachelor kleuteronderwijs / interventie 

Samen-Spel is een interventie gericht op kleuters met externaliserend gedrag en hun leerkracht. Via 
één-op-één spelsessies buiten de klas probeert Samen-Spel de kwaliteit van de leerkracht-kindrelatie 
(Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003) en het gedragsmanagement van de leerkracht (Cowan & 
Sheridan, 2009) te verbeteren. Vlaams onderzoek (KU Leuven) heeft de werkzaamheid van Samen-
Spel aangetoond (Vancraeyveldt, Verschueren, Wouters, Van Craeyevelt, Van den Noortgate, & 
Colpin, 2014). Echter, praktische moeilijkheden verhinderen de haalbaarheid van de interventie op 
school. Daarom werd praktijkgericht onderzoek (UC Leuven-Limburg) opgezet met drie doelen: (a) 
evalueren van Samen-Spel binnen de klascontext voor kleuters met probleemgedrag (i.e., 
interventietraject), (b) ontwikkelen van een onderzoeksgebaseerd blended leertraject voor 
studenten bachelor kleuteronderwijs (i.e., preventietraject) en (c) verkennen van de mogelijkheden 
voor schoolinterne begeleiding van Samen-Spel (i.e., coachingstraject). 

Good practice 86 : Ontwikkeling van het pedagogisch handelen van leraren 
door dialogische leerprocessen in Professionele Leergemeenschappen 401 

W.P.M. de Keijzer, Fontys Hogescholen, R. van Rooijen, Hogeschool Utrecht 

Dialoog / pedagogische opvattingen van leraren / professionele leergemeenschap 

De ontwikkeling van het pedagogisch handelen als een gezamenlijk leerproces van leerkrachten was 
een belangrijke doelstelling voor een samenwerkingsproject van praktijk- en kennisinstellingen. Om 
dat te realiseren werden zeven Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) gevormd. We waren 
nieuwsgierig naar het karakter van de leerprocessen die plaats vonden in de PLG’s en wat volgens de 
deelnemers de bijdrage was van het samen leren in een PLG. Maar vooral ook wilden we weten hoe 
leerprocessen die pedagogische ontwikkeling stimuleren, positief te beïnvloeden zijn. De dialoog 
werd ingezet om te ontdekken, te leren en te begrijpen hoe impliciete opvattingen het pedagogisch 
handelen bepalen en hoe opvattingen verhelderd konden worden. Door o.a. (groeps) interviews, 
reflectie en het verbinden van verhalen van leerkrachten werd duidelijk dat het leren veelal de 
bewustwording van opvattingen betrof. Het kritisch bevragen van onderliggende opvattingen 
gebeurde echter nauwelijks. Ook werd duidelijk dat de bereidheid om het eigen denken en handelen 
onder de loep te nemen in de PLG werd gestimuleerd door de dialoog. Aan de hand van deze 
bevindingen ontwikkelden we een dialogische werkwijze als een gezamenlijk leerproces om vanuit 
praktijkervaringen te ontdekken welke onderliggende opvattingen leidend zijn voor het pedagogisch 
handelen in de onderwijspraktijk. 

Onderzoekspresentatie 96 : Bewuster omgaan met expertiseontwikkeling: 
een onderzoek naar expertiseontwikkeling in een projectgroep begeleiding 
startende leraren 404 

J.J. Dengerink, Vrije Universiteit Amsterdam, L. Kievits, Alkwin Kollege, H. van der Linden, Regionale 
Opleidingsschool West-Friesland, J.M.H. Swennen, Vrije Universiteit Amsterdam, W.F. Westera, 
Universiteit van Amsterdam 

Begeleiding startende leraren / expertiseontwikkeling / professionele leergemeenschap 

In een omvangrijk regionaal project “Begeleiding Startende Leraren”is onderzocht hoe expertise 
wordt ontwikkeld binnen de coördinerende projectgroep en in hoeverre de projectgroep zich tot een 
professionele leergemeenschap ontwikkelt. Door de projectleden worden de beschikbaarheid van 
tijd, diversiteit in samenstelling van de projectgroep en leiderschap als belangrijke bevorderende 
factoren gezien voor expertiseontwikkeling. De projectgroep ontwikkelt zich ook als professionele 
leergemeenschap. 
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Good practice 141 : Leerlijn 'Ontwikkelen door Onderzoeken' 406 

B. Wastijn, Erasmushogeschool Brussel, K.M. Verhaeghe, Erasmushogeschool Brussel 

Leerlijnen / onderzoeken / professionaliseren 

De opleiding Pedagogie van het jonge kind is een jonge opleiding binnen het departement Onderwijs 
en Pedagogie aan de Erasmushogeschool Brussel. Bij het ontwikkelen van deze opleiding in functie 
van de pedagogische professional binnen formele en informele leercontexten, stond ontwikkeling 
van de student door middel van onderzoek centraal. Het onderzoekend handelen kreeg hierdoor een 
eigen leerlijn in het curriculum en werd verankerd binnen heel wat andere vakken van het 
curriculum. Door vanaf het eerste jaar in te zetten op de onderzoekende competenties van deze 
nieuwe pedagogische professional, vormt de onderzoekende houding een cruciaal element doorheen 
de opleiding en ook een belangrijk breekpunt voor het afstuderen van de student. Niet alleen 
vertrekkend vanuit een wetenschappelijke en meertalige literatuurstudie, zet de opleiding in op 
praktijkonderzoek door studenten op hun stageplaats in functie van innovatie en het verhogen van 
de pedagogische praktijk. Aan het einde van de opleiding levert de student een praktijkonderzoek af 
in de vorm van een bachelorproef die door de recente visitatie benoemd werd als als kwaliteitsvol. 

Onderzoekspresentatie 68 : Professionele autonomie. Hoe blijf je baas over je 
eigen onderwijspraktijk? 410 

A. Oosterhoff, Stenden Hogeschool, A.E.M.G. Minnaert, Rijksuniversiteit Groningen, C.E. Oenema-
Mosterd, Stenden Hogeschool, S.M. Goorhuis-Brouwer, Stenden Hogeschool 

Onderbouwleerkrachten / primair onderwijs / professionele autonomie 

Het onderzoek brengt in kaart hoe onderbouwleerkrachten omgaan met pressie die hun omgeving 
uitoefent om het onderwijs anders in te richten dan zij vanuit hun eigen expertise verantwoord 
vinden. Doel hiervan is geweest om te verkennen wat leraren nodig hebben om hun professionele 
autonomie beter dan nu het geval lijkt te benutten en te verruimen en om op die manier hen 
mogelijk in staat te stellen om een sterkere bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Acht ervaren leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool werden bevraagd in open, 
semigestructureerde interviews. Topics voor het interview zijn voortgekomen uit een brede 
conceptuele verkenning naar het begrip professionele autonomie. Uit de onderzoeksdata komt naar 
voren dat een groot aantal verschillende partijen invloed uitoefent op de professionele autonomie 
van de leerkracht in de onderbouw, zowel in negatieve als in positieve zin. De leerkrachten laten een 
grote variatie zien aan reacties op autonomiebeperkende invloeden. Centrale strategieën hierin zijn 
communicatie, kritische reflectie en onderzoek die, indien gericht op de inhoud van het onderwijs, 
voorwaardelijk zijn voor het beargumenteerd accepteren, aanpassen of afwijzen van door andere 
partijen. Gericht op de politieke situatie helpen deze strategieën om op te komen voor professionele 
belangen. 

De presentatie ondersteunt het belang van het congresthema: Professionaliseren in en door 
onderzoek. Uit de resultaten van het gepresenteerde onderzoek komt het belang naar voren van een 
onderzoekende houding voor het benutten, beschermen en verruimen van professionele autonomie 
van de leraar. 

Onderzoekspresentatie 50 : Verbetering van reflectievaardigheden van 
leraren basisonderwijs in opleiding met behulp van de Classroom Assessment 
Scoring System (CLASS) 413 

D.G. Langendijk, Saxion, C. van Tuijl, Saxion 

CLASS / reflectievaardigheden / wetenschap 
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De interactiekwaliteit van de docent is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor voor de 
effectiviteit van het onderwijs. Uit onderzoek met de CLASS blijkt dat het educatief handelen relatief 
achter blijft bij pedagogisch of organisatorische aspecten van het lesgeven. In deze presentatie gaan 
we in op het gebruik van een wetenschappelijk gestaafd observatiesysteem (CLASS) binnen de 
opleiding tot leraar basisonderwijs. Doel van het onderzoek is na te gaan of het gebruik van de CLASS 
binnen de opleiding studenten meer houvast geeft bij reflectie op eigen educatief handelen dan de 
reguliere opleiding. 

Het betreft een quasi-experimenteel onderzoek met een voor- en nameting onder 2e jaars studenten 
van vier klassen in de opleiding leraar basisonderwijs. Bij voormeting vulden studenten vragen in bij 
een videofragment van een model leerkracht. Bij de nameting reflecteren studenten op basis van 
videomateriaal van eigen handelen. Tussentijds kregen twee klassen uitleg over het 
observatiesysteem en kregen twee andere klassen reguliere lessen. 

De voormetinggegevens laten zien welke aspecten van educatief handelen onderbelicht blijven; dit is 
informatief voor de opleiding. Resultaten van de nameting betreffen de vergelijking van de 
experimentele groep met de controlegroep wat betreft het gebruik van verschillende dimensies 
onderliggend aan educatief handelen. 

Symposium 145 : Computational thinking: leerlingen, leraren (in opleiding) en 
lerarenopleiders als probleemoplossers m.b.v. de computer 415 

P. Fisser, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, A. Stijker, Stichting Leerplanontwikkeling 
Nederland, G. Dummer, Hogeschool Utrecht, N. van Aar-Heinsman, Hogeschool Windesheim, R. 
Pijpers, Stichting Kennisnet, M. van der Hoeven, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, J. Voogt, 
Universiteit van Amsterdam 

Computational thinking / probleemoplossende vaardigheden / programmeren 

Computational thinking is - als onderdeel van digitale geletterdheid - een van de 21e eeuwse 
vaardigheden die een plek zouden moeten krijgen in het onderwijs (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 
2014). Computational thinking is een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, 
gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen 
met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. Het doel is het (her)formuleren van problemen 
op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om een computer of andere technologieën te 
gebruiken om het probleem op te lossen. Het gaat hierbij om een combinatie van onder meer 
probleemoplosvaardigheden en programmeren, maar ook om het vermogen om te gaan met open 
problemen, het kunnen communiceren en samen te werken om een gezamenlijk doel te bereiken en 
het hebben van doorzettingsvermogen bij lastige en open problemen. Tijdens dit symposium wordt 
computational thinking verder toegelicht, zowel vanuit de literatuur, vanuit leerplankundig oogpunt 
als vanuit de praktijk van lerarenopleidingen en scholen. 
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5e ronde parallelsessies 

Onderzoekspresentatie 13 : Hoge betrokkenheid bij kleuters met lage SES 422 

J. Van de Weghe, Karel de Grote-Hogeschool, L. De Coninck, Karel de Grote-Hogeschool, H. De Greve, 
Karel de Grote-Hogeschool, J. Van de Wiele, Karel de Grote-Hogeschool 

Hoge betrokkenheid / PWO-onderzoek / SES-kleuters 

Dit project start vanuit de vaststelling dat we er op dit moment in het Vlaamse kleuteronderwijs te 
weinig in slagen om het aanbod en de begeleiding te laten aansluiten bij de leefwereld van kinderen 
uit lagere sociaal-economische milieus. Dit resulteert op latere leeftijd in een prestatiekloof met 
kinderen uit hogere sociaal-economische milieus. Naar aanleiding van de zoektocht om de kwaliteit 
van het onderwijs in de kleuterklas te verhogen ontwikkelde de lerarenopleiding kleuteronderwijs 
van de Karel de Grote-hogeschool het Stappenplan Ervaringsgerichte Praktijk. Eén van de cruciale 
stappen uit dit plan bestaat uit de verkenning van het belangstellingscentrum (thema) met de 
kleuters. Hierin onderzoekt de kleuteronderwijzer wat het belangstellingscentrum betekent voor de 
kleuters, wat ze hierover te weten willen komen en wat ze willen ervaren,... 

Het finale doel van deze werkwijze is het bevorderen van de betrokkenheid om zo te komen tot 
fundamentele ontwikkeling van alle kleuters. Specifiek verwachten we dat het creëren van een 
aanbod op basis van een themaverkenning positieve gevolgen zal hebben voor de betrokkenheid van 
kinderen uit gezinnen met een lage socio-economische status (SES). 

Good practice 25 : 't School is van iedereen; Diversiteit in het curriculum van 
de bachelor kleuteronderwijs 425 

C. Vancraeyveldt, UC Leuven-Limburg, C. Mazarese, UC Leuven-Limburg 

Bachelor kleuteronderwijs / hidden curriculum / kansarmoede 

Gezien de stijgende cijfers van het aantal kansarme kinderen en voortbouwend op recent 
wetenschappelijk onderzoek wenst het departement Onderwijs zo vroeg mogelijk in de 
onderwijsloopbaan van kwetsbare kinderen in te grijpen. In dit project werd de doelgroep niet 
rechtstreeks benaderd, maar via kleuteronderwijzers-in-opleiding. Om studenten op te leiden met 
een 'stevig hart' voor kansarme kleuters is een sterk curriculum nodig, waarbij het hidden curriculum 
het expliciete curriculum maximaal ondersteunt. Dat kan enkel als de docenten, die het expliciete 
curriculum samenstellen en het hidden curriculum uitdragen sterk genoeg doordrongen zijn van 
‘diversiteit’ in zijn vele facetten en contexten. Net als studenten moeten docenten bachelor 
kleuteronderwijs dan ook meer kansen krijgen om zich te professionaliseren en praktijkervaring in 
een diversiteitscontext op te doen. In dit project (UC Leuven-Limburg) werd daartoe parallel gefocust 
op (a) de bewustwording van docenten m.b.t. diversiteit en de voorbereiding van 
curriculumaanpassingen, (b) de bewustwording van (eerstejaars)studenten m.b.t. diversiteit. Diverse 
initiatieven werden hiertoe ondernomen: docenten- en studentenstage kansarmoede, screening van 
het curriculum aan de hand van een monitoringsinstrument, samenstelling van een bundel met 
concrete verbeteracties, …. Deze initiatieven werden daarbij aan een grondige kwaliteitscontrole 
onderworpen, wat stof geeft voor discussie bij het bespreken van deze “good practice”op VELOV. 

Good practice 137 : Samen meer kennis en kunde: een PLG werkt aan 
woordenschatgroei bij kleuters in het S.B.O. 427 

A. Boland, Hogeschool iPabo, A. Arbouw, Hogeschool iPabo 

Ontwerponderzoek / PLG / woordenschat 
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In deze good practice staat een gezamenlijk ontwerponderzoek van werkveld en opleiding centraal. 
Het onderzoek heeft tot doel het woordenschatonderwijs te verstevigen in de kleutergroep van een 
school voor speciaal basisonderwijs. Uitgangspunt van de school is een ontwikkelingsgerichte 
benadering en een centrale rol voor spel. 

De professionele leergemeenschap (PLG) bestaat uit de de groepsleerkracht, een 
onderwijsassistente, de logopediste, een lio-stagiaire, een docent/onderzoeker en de lector Jonge 
kind van de Hogeschool iPabo. 

Gekozen wordt voor ontwerpgericht onderzoek, in meerdere cycli. Een lio-stagiaire sluit aan met een 
afstudeeronderzoek dat binnen de onderzoekvraag past. Gerichte observaties van dagelijkse 
(woordenschat)activiteiten en gemeenschappelijke reflecties op praktijkervaringen vormen de basis 
om (deel)ontwerpen te evalueren en aan te scherpen. 

Tijdens het proces is er een grote betrokkenheid in de PLG. Er , ontstaat er een steeds groter 
gemeenschappelijk denkkader dat vertaalt wordt naar verbeteringen in de praktijk. Toch zijn er ook 
belemmeringen, zoals het vrijwillige, c.q. vrijblijvende, karakter van de leergemeenschap. 

In de presentatie staat reflectie op het functioneren van de PLG centraal. Daarnaast komt aan de 
orde welke relevante zaken het onderzoek heeft opgeleverd voor de onderwijspraktijk op het SBO en 
de opleidingspraktijk op de pabo. We sluiten af met enkele aanbevelingen. 

Good practice 20 : Bloggen door lerarenopleiders als brug tussen praktijk en 
onderzoek 430 

B.H. van Koeven, Hogeschool Windesheim, A.E.H. Smits, Hogeschool Windesheim 

Interactie over onderzoek / lerarenopleider / onderwijsblogs 

Aan de hand van voorbeelden uit onze eigen blog (> 100.000 pageviews) en die van anderen worden 
in deze bijdrage soorten onderwijsblogs besproken aan de hand van een aantal perspectieven: 
praktisch gehalte (how to ….), praktijkdilemma’s, wetenschappelijke dilemma’s, wetenschappelijke 
onderbouwing en de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Vervolgens wordt specifiek ingegaan 
op de betekenis van dit medium voor lerarenopleiders met het oog op het integreren van praktijk en 
resultaten uit onderzoek. Aan de orde komt de kracht van praktijkdilemma’s als aanleiding voor 
blogs. Daarnaast gaan we op zoek naar wat we weten over ons lezerspubliek. Door wie en wanneer 
worden de blogbijdragen gelezen? Welke bijdrages zijn populair en welke minder. Wat is daarvoor de 
reden? We bespreken het belang van samenwerking bij het schrijven van een educatieve blog en we 
vragen ons af of bloggen een middel kan zijn om data te verzamelen. Ook gaan we in op visie-
onwikkeling en het opbouwen van een eigen kennisbasis via de blog. Tot slot laten we zien hoe een 
blog in de lerarenopleiding en in scholingsactiviteiten met leraren kan worden ingezet. 

Good practice 134 : Lesson Study: methodiek voor het bevorderen van 
vakdidactische expertise van beginnende docenten 432 

F. van Vugt, R. Zwart, Universiteit Utrecht, J. van Tartwijk, Universiteit Utrecht, P. Sloep, Open 
Universiteit 

Lesson Study / startende leraren / vakdidactische expertise 

Om beginnende docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van vakdidactische expertise is 
Lesson Study (LS) een geschikte strategie. In LS werken docenten samen in een cyclisch proces aan 
het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les. De Universiteit Utrecht zet, in samenwerking 
met scholen in de regio, LS in voor de begeleiding van startende leraren. Eerste ervaringen laten zien 
dat de vakdidactische expertise van de deelnemende docenten toeneemt en dat de docenten 
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rapporteren deze vorm van collectief leren en praktijkgericht onderzoek als zinvol, prettig en 
motiverend te ervaren. De volgende fase van het project is scholen in staat stellen zelfstandig LS op 
te zetten en te begeleiden. In het najaar van 2015 is een train-de-trainer programma gestart waar 
zeven scholen aan meedoen. 

Ontwikkelplan 22 : Optimaal MaxiTAAL!2: Verhogen van de kwaliteit van de 
taal- denkvaardigheidsbevorderende interactievaardigheden van de 
kleuteronderwijzer 436 

M. Algoet, Odisee 

Denkvaardigheid / kleuteronderwijs / taalvaardigheid 

De kwaliteit van de interactievaardigheden van de kleuteronderwijzer is een proximale determinant 
voor de taal- en denkvaardigheidsontwikkeling, die het verdere schoolsucces van kinderen bepalen 
(Gosse, McGinty, Mahsburn, Hoffman & Pianta, 2013). 

Optimaal MaxiTAAL!2 bouwt verder op een onderzoek uit 2014-2015, Optimaal MaxiTAAL! In dat 
onderzoek in de tweede en derde kleuterklas werden de tijdsbesteding en de kwaliteit van de taal- 
en denkvaardigheid-stimulerende interactievaardigheden van de leerkracht onderzocht. De eerste 
conclusie was dat een derde van de officiële onderwijstijd naar niet-onderwijsactiviteiten gaat, zoals 
fruit eten en verplaatsingen. De kwaliteit van de interactievaardigheden van de leerkracht ligt op 
deze momenten zeer laag (onderzoeksinstrument: CLASS Pre-K). De tweede conclusie is dat tijdens 
de overige twee derden van de onderwijstijd - de onderwijsactiviteiten - de kwaliteit van de 
interactievaardigheden weliswaar hoger, maar nog altijd laag scoort. 

Optimaal MaxiTAAL!2 wil, naast een publicatie met tijdsbesparende en taal- en denkvaardigheids-
bevorderende tips, via ontwerponderzoek (de voorwaarden voor) een reflectie- en trainingstraject 
opstellen, zowel voor de opleiding bachelor kleuteronderwijs als voor het werkveld. 

Onderzoek toont immers aan dat de interactievaardigheidskwaliteit kan stijgen, via een 
trainingsparcours met video-opnames, supervisie en coaching (Cabell, Justice, McGinty, DeCoster, 
Lindsay & Forston, 2015). 

Ontwikkelplan 41 : CLIL Monitor, de aanzet tot een academisch-professionele 
leergemeenschap rond meertalig onderwijs 440 

E. Struys, Vrije Universiteit Brussel, J. Surmont, Vrije Universiteit Brussel 

CLIL 

Deze presentatie stelt het CLIL Monitor-project voor waarbij onderzoekers van de Vakgroep Taal- en 
Letterkunde samenwerken met negen scholen die in 2014 met een CLIL-project zijn gestart. 

Om toelating te krijgen voor CLIL moeten scholen een jaar op voorhand een vrij omvangrijk 
aanvraagdossier indienen bij de Vlaamse overheid. Er worden hierbij duidelijk verwachtingen 
vooropgesteld met betrekking tot de monitoring van het CLIL-project. Vaak blijken scholen 
onvoldoende voorbereid om aan deze hoge verwachtingen te voldoen. 

Het CLIL Monitor-project poogt in beperkte mate deze problemen te remediëren door scholen te 
ondersteunen bij de implementatie van een degelijke kwaliteitszorg die tegemoetkomt aan de eisen 
en verwachtingen van de overheid. Na een eerste rondvraag bleken er 9 scholen geïnteresseerd om 
in het project te starten. In mei 2015 werd een startevent gehouden waarbij het project werd 
voorgesteld op de VUB en de partners aan elkaar werden voorgesteld. Momenteel wordt het project 



  
 69 

geïntegreerd in het verschillende Master-opleidingsonderdelen. Het kadert volledig binnen de 
doelstelling van de taalkundige opleidingen aan de VUB om het onderzoek beter af te stemmen op 
de reële behoeften van het werkveld en het onderwijs beter af te stemmen op de vaardigheden die 
de studenten nodig hebben in een meertalige omgeving. 

Ontwikkelplan 62 : Modelling door lerarenopleiders: professionele 
ontwikkeling met behulp van een kijkkader 442 

M. Bouckaert, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M. van Asten, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, E. 
Coumans, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Q. Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M. Veraa, 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Intervisie / kijkkader / modelling 

Leden van de kenniskring “Professionalisering van Leraren en Lerarenopleiders”(Fontys 
Lerarenopleiding Tilburg) zijn voornemens een intervisiegroep op te zetten waarin opleiders met 
elkaar van gedachten wisselen over het begrip modelling: het voordoen, expliciteren en legitimeren 
van wat het zou kunnen betekenen om docent te zijn en bepaalde didactische en pedagogische 
keuzes te maken. Aan de hand van een door Powell (2015) opgesteld kijkkader willen zij zich 
ontwikkelen in hun professionele rol als “leraar van leraren”. 

Hoe deze intervisiegroep te werk gaat, wie er aan deelnemen, welke vragen en dilemma’s centraal 
staan, en wat de beoogde of mogelijk onverwachte leeropbrengsten kunnen zijn, zal in deze 
bijeenkomst samen met de aanwezige congresdeelnemers verkend worden. Uitwisseling van 
ervaringen met modelling en met professionele ontwikkeling op dit gebied zullen centraal staan; 
congresdeelnemers worden van harte uitgenodigd hun praktijkvoorbeelden te delen. Doel van de 
bijeenkomst is te komen tot een concretere invulling van dit intervisietraject, waarmee opleiders in 
hun eigen context aan de slag kunnen. 

Ontwikkelplan 74 : Leraren opleiden voor het Beroepsonderwijs 444 

A. Lievaart, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M. van der 
Plas, Scalda, A.J.M. Denissen, Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, S. 
Huveneers, Koning Willem I College, H. van de Sande, ROC Tilburg 

Opleiden voor beroepsonderwijs / transitie / werkplekleren 

De lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in Nederland bereidt op dit moment vooral 
studenten voor op het lesgeven in het algemeen vormend onderwijs (avo) en minder op het lesgeven 
in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs ((v)mbo). Door het creëren van een 
opleidingsroute voor het lesgeven in dit laatste type onderwijs wordt geprobeerd hieraan tegemoet 
te komen. 

Belangrijke vragen die leven binnen de kenniskring van het lectoraat Werkplekleren zijn: wat zijn de 
verschillen tussen avo en het mbo, en wat zijn specifieke kenmerken van het mbo? Vervolgens is het 
de vraag waar bij het opleiden van leraren voor het lesgeven in het mbo rekening gehouden moet 
worden. 

Naar deze vragen is door een aantal leden van de kenniskring, vanuit hun betrokkenheid bij het mbo 
als school- of instituutsopleider, praktijkonderzoek gedaan. Dit levert ideeën en aanpakken op voor 
het opleiden van aanstaande leraren voor het mbo op de werkplek: ‘hoe vindt de omslag plaats van 
vakman naar vakdocent’, ‘hoe kunnen we studenten helpen om in een algemeen vak als bijvoorbeeld 
Nederlands of wiskunde elementen uit het beroep in te brengen’, etc. 
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Er zullen meerdere aanpakken kernachtig worden gepresenteerd en op een interactieve manier 
verder worden uitgewerkt met de deelnemers aan de bijeenkomst. 

Good practice 124 : Rekenen op taal: ontwikkelen in én vanuit een 
professionele leergemeenschap 446 

T. Van Houtven, Thomas More, L. Verheyden, UC Leuven-Limburg 

Coconstructie  / professionele leergemeenschap / vakoverschrijdend werken 

In het SoE-project ‘Rekenen op taal’ (sept. ‘14 - aug. ‘16) vormt een professionele leergemeenschap 
(PLG) de motor van een onderwijsinnovatie rond taalbewust wiskundeonderwijs in de 
lerarenopleiding Lager onderwijs van drie hogescholen. Centraal in de werking van de 
leergemeenschap in het eerste projectjaar staat het onderzoekend en samenwerkend construeren 
van een referentiekader voor taalbewust wiskundeonderwijs. In het tweede projectjaar verschuift de 
functie van de leergemeenschap naar die van klankkast voor de miniprojecten die door wisselende 
duo’s van projectmedewerkers gerealiseerd worden, elk in de eigen onderwijscontext én met een 
eigen finaliteit. 

De concrete realisatie van de professionele leergemeenschap ‘Rekenen op taal’ leert ons enerzijds 
het belang van een heterogeen (vakoverschrijdend, hogeschool-overschrijdend) samengesteld team, 
van inspirerend coachen, van samenwerken binnen een taakgerichte, functionele aanpak (bv. samen 
taalbewuste wiskundelessen ontwerpen voor het lager onderwijs of de lerarenopleiding), en van 
planmatig werken (doelgericht én doeltreffend) met aandacht voor kritische vriendschap en 
uitnodiging tot verantwoording. Anderzijds stellen we de innovatiekracht vast van de mogelijkheid 
om nieuwe inzichten meteen - weliswaar ondersteund en begeleid - te vertalen naar de eigen 
(concrete) onderwijspraktijk. 

Dit praktijkverhaal wil inspireren en informeren: een PLG werkt, tenminste als aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is. 

Good practice 162 : Door te schrijven worden studenten betere schrijvers en 
zij maken zich de didactiek van het stellen eigen 449 

M.M. Heeremans, Hogeschool iPabo 

Opleidingsdidactiek / schrijfvaardigheid 

Om studenten voor te bereiden op de landelijke kennisbasistoets Nederlands was op de Hogeschool 
iPabo gekozen voor een opleidingsdidactiek waarin het aanbieden van theorie centraal stond 
(Keijzer, et al., 2012). Dit ging ten koste van de door de onderwijsinspectie (2012) bepleite aandacht 
voor een meer procesgerichte steldidactiek. Ook werd er in de afgelopen jaren weinig tijd en 
aandacht besteed aan het verhogen van het schrijfniveau van de studenten, terwijl de noodzaak 
daartoe terdege werd gevoeld. 

Daarom is in het collegejaar 2015-2016 gekozen voor een aanpassing van de opleidingsdidactiek, 
waarin meer tijd en aandacht wordt besteed aan het schrijven van verschillende tekstsoorten op 
eigen niveau. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de theorie over het domein stellen uit de 
Kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo (2009). Om betere schrijvers te worden, worden de 
studenten begeleid volgens de in de kennisbasis gepresenteerde domeindidactiek voor stellen. 
Verwacht wordt dat studenten niet anders leren dan basisschoolleerlingen. In leergesprekken op de 
lerarenopleiding moet vervolgens de transfer gemaakt worden naar de theorie over steldidactiek 
voor de basisschool. Of de studentteksten na de onderwijsperiode aan het 4F-niveau voldoen, wordt 
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vastgesteld aan de hand van de aangepaste (4F-)beoordelingscriteria. Over de procesgerichte 
aspecten worden de studenten bevraagd. 

Leergemeenschap 169 : VELOV-leergemeenschap Supervisie 452 

A. Leroy, Karel de Grote Hogeschool, E. Tanghe, CVO Crescendo 

Supervisie 

De themagroep supervisie wil kennis en argumenten aanbrengen om de organisatie van supervisie in 
de lerarenopleiding te stimuleren en de kwaliteit ervan te verhogen. Omdat we professionalisering in 
supervisie belangrijk vinden, organiseren we vormingen en het collegiaal supervisietraject voor 
supervisoren. In deze workshop laten we jullie kennismaken met verschillende actieve 
supervisiewerkvormen en de inzichten van oplossingsgericht werken. Geschikt voor beginnende en 
ervaren supervisoren. 

Leergemeenschap 30 : Video voor docent-professionalisering: naar een 
onderzoeksagenda 453 

M. Vervoort, Saxion, J. van der Meij, Universiteit Twente, M.M.C. Schildwacht, Fontys Hogescholen, A. 
Walraven, Radboud Universiteit, E. van den Berg, Saxion 

Onderzoekende houding / professionalisering / video 

Video voor professionalisering van leraren is het thema van deze leergemeenschap. Video is bij 
uitstek geschikt om onderzoeken en leren van de onderwijspraktijk mogelijk te maken. Door het 
eigen handelen (maar ook dat van anderen) systematisch te onderzoeken ontwikkelen leraren kennis 
van de praktijk (Cochran-Smith, & Lytle, 1999). Voor een leertheoretische onderbouwing van het 
gebruik van video voor docent-professionalisering zijn al krachtige aanzetten gegeven (Kemmeren, 
2015; Schildwacht, 2012; Vervoort, 2013). We willen ons nu richten op de praktische bruikbaarheid 
van video-interventies in opleiding en werkveld. Ook willen we gezamenlijk onderzoek uitzetten naar 
de effectiviteit van verschillende video-interventies voor motivatie en leereffecten (inclusief transfer 
naar de onderwijspraktijk) bij aankomende, startende en ervaren leraren. 

Deze bijeenkomst willen wij benutten voor 1) het delen van onze ervaringen en ideeën over dit 
thema met andere lerarenopleiders, 2) het uitbreiden van onze leergemeenschap met 
gelijkgestemde belangstellenden en 3) het vormen van een onderzoeksagenda. 

We starten met een interactieve introductie van drie verschillende manieren om video in te zetten 
voor docent-professionalisering. Daarna is er een interactieve sessie (met ‘padlet’) met ruimte voor 
het uitwisselen van ervaringen en het genereren van een onderzoeksagenda. 

Voorzitter: Ellen van den Berg 

Onderzoekspresentatie 45 : Vakdidactische leergemeenschappen linken aan 
gedeeld onderwijskundig leiderschap - condities voor een succesvolle 
ontwikkeling 454 

W. Schelfhout, Universiteit Antwerpen 

Leergemeenschap / procescoach / professionalisering 

De visie op een doelgericht professionaliseringsbeleid binnen scholen is sterk gewijzigd. 
Vakdidactische leergemeenschappen (VLG) kunnen mee een invulling geven aan deze visie. 
Essentieel voor het VLG-concept dat zich situeert in de context van het secundair onderwijs is: a) het 
creëren van leergemeenschappen over scholen heen, gericht op sterk afgebakende curricula, b) de 
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rol van de procescoach, c) de gerichtheid op een concrete didactische output en op didactisch leren 
vanuit een onderzoekende opstelling, d) de ondersteunende rol van de schoolleiders, binnen de 
Vlaamse context ook in samenwerking met pedagogische begeleiders, e) de inbedding binnen een 
breder schoolbeleid. Tijdens de periode 2013-2015 werden 14 VLG’s ontwikkeld en onderzocht 
binnen een longitudinaal casusonderzoek. Inzichten werden verworven rond condities voor een 
succesvolle ontwikkeling van vakdidactische leergemeenschappen, mediërende factoren hierbij en 
hoe hierop kan worden ingespeeld. De rol van een procescoach blijkt essentieel. Deze rol heeft te 
maken met het creëren van een gepaste groepsdynamica waarbij een evenwicht wordt gezocht 
tussen autonomie van de leraren en stimulering, soms aansturing in de richting van vernieuwende 
werkvormen en inzichten. Even belangrijk is de rol van de schoolleiders, zowel op het niveau van de 
groep scholen als van de betrokken scholen apart. 

Good practice 82 : Opbrengsten van het vakdidactisch netwerk 
aardrijkskunde FLOT voor docenten en studenten 457 

U. Krause, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, J. Palings, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Curriculum leadership / leergemeenschap 

De lerarenopleiding aardrijskunde van Fontys (FLOT) onderhoudt sinds vier jaar een vakdidactisch 
netwerk met ongeveer dertig vakdocenten (2015-16) uit de regio. Acht keer per jaar komt men bij 
elkaar en praat over vakdidactische onderwerpen, wisselt informatie uit en ontwikkelt vakdidactische 
expertise. Doel ervan is, dat leraren (weer) eigenaar worden van het curriculum en bij het realiseren 
van een conceptuele insteek, onderzoekend leren en afwisseling van werkvormen en middelen 
worden ondersteund. Bij deze netwerkleraren lopen de tweedejaars voltijdstudenten stage. De 
leraren fungeren enerzijds als rolmodel voor de studenten en staan anderzijds garant voor 
vakdidactisch vakmanschap en voldoende ontwikkelruimte voor de student als stagiair. Tijdens de 
stageperiode werken de studenten aan een aantal leeractiviteiten , die tijdens de lessen vakdidactiek 
gezamenlijk worden besproken. Zowel de inrichting van de netwerkbijeenkomsten als ook de 
toegepaste leeractiviteiten baseren op al dan niet zelf uitgevoerd onderzoek en worden met het oog 
op hun effecten onderzocht (“werkt ons werk en zo ja, waarom?”). Tijdens deze ‘good practice’ 
wordt ingegaan op de bijdrage van de netwerkbijeenkomsten aan de ontwikkeling van de docent als 
curriculum leader en de leerervaringen van de studenten. 

Good practice 151 : Onderzoeksgemeenschappen en ervaren onderzoekers 
professionaliseren lerarenopleidingen 460 

C. De Raes, Hogeschool Gent 

Afstemming onderwijs-onderzoek / curriculum / professionaliseren 

Dit academiejaar startten de lerarenopleidingen van de HoGent met hun vernieuwde curricula 
waarin drie toekomstgerichte pijlers centraal staan: de diverse, de creërende en de lerende mens. 

De visie op de lerende mens krijgt vorm in de leerresultaatlijn Professionaliseren en de afstemming 
tussen onderwijs en onderzoek, door aandacht voor een verbeterde onderzoekshouding bij 
toekomstige leraren, het opzetten van een lerende onderzoeksgemeenschap met het werkveld en 
met de ervaren onderzoekers en onderzoekscel van de HoGent. 

De leerresultaatlijn Professionaliseren wordt ingevuld met de opleidingsonderdelen Onderzoeken: op 
exploratie, Onderzoeken: uitvoeren en rapporteren. In Onderzoeken: op exploratie introduceren de 
studenten tot praktijkonderzoek. In Onderzoeken: uitvoeren en rapporteren wordt de werkplek 
(klas/school) de onderzoeksplek en zijn dienstverlening en onderzoek aan elkaar gekoppeld. 
Studenten voeren praktijkonderzoek dat resulteert in een rapportering met advies. Zo ontstaat een 
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lerende onderzoeksgemeenschap waarin mentoren een antwoord krijgen op een prangende 
onderzoeksvraag, maar ook zelf professionaliseren in onderzoeksvaardigheden. 

De samenwerking met andere professionele bacheloropleidingen wakkert daarnaast een 
onderzoeksattitude aan. Hierdoor realiseren de lerarenopleidingen een maximale afstemming op en 
wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Bovendien is er een professionaliseringstraject 
onderzoekscompetenties met een online onderzoeksmodule voor lerarenopleiders én studenten. 
Ook workshops over onderzoeksvaardigheden ondersteunen onze lerarenopleiders in het voeren van 
eigen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 

Leergemeenschap 98 : Samen leraren opleiden in de school in België en 
Nederland 462 

A. Meinen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M.C.L. Timmermans, Avans Hogeschool, M.A.C. Panis, 
Hogeschool Rotterdam 

Partnerschappen - samenwerking / samen opleiden in de school / verbinding 

praktijk-theorie 

De VELON themagroep bestaat uit school- en instituutsopleiders uit het PO, VO/MBO en VO LERO. 

Het voorzitterschap van de themagroep is in handen van Miranda Timmermans (PO LERO) en Annet 
Meinen (VO + VO LERO). 

De VELON themagroep OIDS wil door middel van kennisdeling, uitwisselen van ervaringen, good 
practices en onderzoek een bijdrage leveren aan het (door-) ontwikkelen van de praktijk van 
opleiden in de school. Op deze wijze willen zij het handelingsrepertoire van de opleiders in opleiding 
en werkveld verder uitbreiden en input leveren voor hun professionele ontwikkeling. 

Op dit moment voert de themagroep een onderzoek uit naar hoe leren en opleiden op de werkplek 
zo invulling gegeven kan worden dat de verbinding tussen theorie/praktijk tot stand gebracht wordt 
en van toegevoegde waarde is. 

Leergemeenschap 129 : Aan de slag met het Ontwikkelingsprofiel Vlaamse 
Lerarenopleiders 463 

J. Van den Hauwe, Centrum voor Volwassenonderwijs Crescendo, B. Mets, Stad Antwerpen 

In 2015 is het VELOV Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders verschenen (Mets & van den 
Hauwe, 2015). Het gaat om een grondige revisie van de eerste versie van het ontwikkelingsprofiel uit 
2012. 

Voor deze leergemeenschap nodigen we iedereen uit die op een interactieve manier wilt 
kennismaken met de inhoud en de gebruiksmogelijkheden van het ontwikkelingsprofiel. 

Deelnemers zullen met elkaar ideeën kunnen uitwisselen over de verschillende rollen voor 
lerarenopleiders die worden beschreven, over de invulling van die rollen door teams van 
lerarenopleiders en over de kwesties die elke rol kan oproepen. 

We zullen ook bijzondere aandacht besteden aan de rol van lerarenopleiders als onderzoekende 
professionals. 
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Leergemeenschap 165 : Opvang van vluchtelingen. Wat doen de 
lerarenopleidingen? 464 

A. Kerkhoff, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, I.M.F.N. den Hollander, NHL Hogeschool 

Leergemeenschappen / professionaliseren 

De VELON werkgroep ‘Multiculturaliteit in lerarenopleidingen’ wil een ontmoetingsplaats zijn waar 
lerarenopleiders elkaar kunnen ontmoeten en waar zij hun vragen met betrekking tot het thema van 
de werkgroep kunnen stellen en hun ervaringen kunnen inbrengen en bespreken. Tijdens het VELOV-
VELON congres 2016 stellen we één vraag centraal: 

Wat betekent de komst van de grote groep vluchtelingen voor lerarenopleidingen? 

Na een korte inspirerende inleiding beginnen we met een plenaire ronde waarin we initiatieven en 
ideeën verzamelen: 

Wat doen lerarenopleidingen al? We denken in de eerste plaats aan de initiële opleiding van 
studenten die worden opgeleid om mee te werken aan de opleiding en integratie van de 
nieuwkomers, maar ook aan nascholing en betrokkenheid bij projecten van derden (scholen, 
(welzijns)organisaties, gemeentes). 

Wat zouden lerarenopleidingen (nog meer) kunnen en willen doen? Welke ideeën bestaan er 
omtrent behoeftes en uit te voeren activiteiten? 

Na deze plenaire ronde gaan we in subgroepen verder. De deelnemers kiezen uit de opbrengst van 
de eerste ronde een aantal activiteiten of ideeën waar ze - in subgroepen - over door willen praten 
om ervaringen te delen en/of ideeën uit te werken. Aan het eind van de bijeenkomst worden de 
opbrengsten van de diverse groepen kort gedeeld en naar verhoopt vervolgafspraken gemaakt. 

Leergemeenschap 166 : De kernopgaven bij het opleiden van leraren: 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en 
lerarenopleiders 465 

G.M.T. Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, A. Ros, Fontys Hogescholen, I. Pauw, 
Katholieke Pabo Zwolle, J. Geldens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, P. Hennissen, De Nieuwste 
Pabo, L. Van Katwijk, Stenden Hogeschool, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, J. Onstenk, 
Hogeschool InHolland, M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, M.C.L. Timmermans, Avans 
Hogeschool 

De lerarenopleiding / kernopgaven voor de toekomst / onderzoeksthema's 

De kwaliteit en inhoud van de lerarenopleidingen zijn een voortdurend onderwerp van gesprek en 
discussie. Onderwijs is een sleutelvoorziening voor de samenleving en leraren (en dus ook de 
lerarenopleidingen) spelen daar een centrale rol in. Lerarenopleiders zijn op hun beurt bij uitstek 
degenen die vorm geven aan de inhoud en kwaliteit van de lerarenopleidingen. Bij dat vormgeven 
moeten zij daarom een antwoord geven op, en een balans vinden tussen de drie kernopgaven voor 
de lerarenopleidingen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2011; 2012). 

In november 2015 hebben we met een groep van tien lectoren een poging gedaan om die 
kernopgaven voor de lerarenopleidingen handen en voeten te geven (Geerdink et al., 2015). Daarbij 
vertaalden we die kernopgaven naar drie niveaus: het niveau van de leraar met zijn leerlingen, het 
niveau van de lerarenopleider en zijn studenten, en het niveau van lerarenopleiders onderling. Die 
driedeling werkten wij voorbeeldmatig uit om tenslotte te reflecteren over mogelijke concrete 
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implicaties, dilemma’s of onderzoeksthema’s voor de lerarenopleidingen. Op deze wijze staan we stil 
bij de doelen van de lerarenopleiding, bij de wijze waarop het leren rond deze doelen tot stand 
gebracht kan worden en tenslotte bij de wijze waarop ontwikkeling zichtbaar gemaakt kan worden. 

Met de notitie hebben we de hoop lerarenopleiders te inspireren om binnen opleidingsteams (van 
instituutsopleiders en schoolopleiders) na te gaan hoe zij reeds vorm geven aan kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming in hun handelen en werken, en waar nog ruimte is om aan te 
scherpen of te verbeteren. 

Tijdens het Congres willen we graag met lerarenopleiders in gesprek gaan rond de vraag in welke 
mate het model dat we in de notitie presenteerden hen handvatten geeft om hun 
opleidingsonderwijs en didactisch handelen te doordenken, kritisch onder de loep te nemen en bij te 
stellen en/of uit te breiden. Ook willen we graag een moment creëren waar opleiders elkaar 
inspireren door van elkaar te horen tot welke concrete acties en maatregelen het gesprek binnen 
opleidingsteams geleid heeft. Tenslotte willen we in het gesprek proberen zicht te krijgen op 
inhoudelijke vragen die er liggen bij het vormgeven aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming 
bij het opleiden van leraren, om aan de hand daarvan mogelijke thema’s voor verder onderzoek voor 
de sector te identificeren. 

Leergemeenschap 168 : VELOV-Leergemeenschap Internationalisering 466 

K. D’Herdt, Volwassenonderwijs Kisp, O. Holz, KU Leuven 

Internationalisering 

De 'Leergemeenschap Internationalisering' werkt aan de opbouw van expertise met betrekking tot 
de internationalisering van de lerarenopleiding. De leergemeenschap doet dit door de krachten te 
bundelen in een netwerk. Professionalisering en innovatie gebeuren immers via samen delen, 
opbouwen en genereren van kennis en via het bouwen van bruggen tussen lerarenopleiders, 
lerarenopleidingen en externen. De focus van onze activiteiten ligt op internationalisering van het 
curriculum binnen alle verschillende vormen van lerarenopleidingen. Daarom mikken we onder meer 
op sterke internationale/Europese partnerschappen, de omkadering van mobiliteit en de 
internationalisering aan de thuisinstelling. 

Interactieve posterpresentatie 24 : Videocasussen op de Lerarenopleiding 
begrijpen 467 

W.M. Geerts, NHL Hogeschool, A. Werff, NHL Hogeschool 

Leeropbrengsten / leeropdoelen / videocasussen 

De lerarenopleiding staat voor de opgave een student te leren functioneren in een complexe 
omgeving, waarin iedere situatie uniek is. Dit vereist gesitueerde kennis: praktijkervaringen gelinkt 
aan theorie. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe videocasussen en hogere leerdoelen ingezet 
worden om de ontwikkeling van gesitueerde kennis te faciliteren. Om gesitueerde kennis te meten, is 
de kennis opgedeeld in drie onderdelen: onderwijskundige bedoelingen, design patterns en ordes 
van leren. Om tot resultaten te komen is een literatuurreview uitgevoerd, zijn alle lerarenopleidingen 
in Nederland onderzocht en zijn de opbrengsten van cursussen op de NHL Hogeschool vastgelegd. 
Hoewel het onderzoek nog niet volledig is afgerond, zijn er al wel resultaten op deelgebieden. Wat 
zeker kan worden gesteld is dat bij (video)casussen in toetsen van de beroepsvoorbereiding op 
lerarenopleidingen in Nederland in meerderheid niet de goede vragen worden gesteld, namelijk 
gericht op hogere leerdoelen en daarmee gesitueerde kennis. Voorlopige resultaten wijzen erop dat 
het gebruik van videocasussen in een cursus in het tweede leerjaar leidt tot meer gesitueerde kennis. 
De gebruikte toets moet in lijn liggen met de inhoud en doel van de cursus. Verder onderzoek wordt 
uitgevoerd naar het vastleggen van gesitueerde kennis in het vierde leerjaar. 



  
 76 

Interactieve posterpresentatie 91 : Hoe geschikt is Lesson Study voor 
(aanstaande) docenten om hun praktijk te onderzoeken? 469 

S. de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, G. Roorda, Rijksuniversiteit Groningen, K. van Veen, 
Rijksuniversiteit Groningen 

Leren van docenten / Lesson Study / praktijkonderzoek 

Lesson Study is een in Nederland relatief nieuwe professionaliseringsmethode voor (aanstaande) 
docenten. Lesson Study is ontstaan in Japan rond 1900, en verbreidt zich sinds een jaar of 15 over de 
wereld en de laatste jaren ook in Nederland. Centraal in Lesson Study staat het kritisch en 
systematisch analyseren van leerprestaties van leerlingen om het (vak)didactisch handelen van 
docenten te verbeteren. Docenten doorlopen in teamverband een cyclus om het leren van een 
specifiek onderwerp door leerlingen te verbeteren. In dit onderzoek gaan we de bruikbaarheid en 
effectiviteit van Lesson Study na in de context van het Nederlandse onderwijs. Wat kan Lesson Study 
docenten, leerlingen en scholen opleveren? En welke randvoorwaarden zijn nodig zijn om Lesson 
Study te organiseren? In een overzichtsstudie brengen we alle kennis die momenteel beschikbaar is 
op het gebied van het leren van docenten via Lesson Study samen, zowel op basis van peer-reviewed 
internationale onderzoekspublicaties als ook Nederlandstalige vakpublicaties. Daarnaast beschrijven 
we een concrete casus in de Nederlandse context, waarbij docenten Nederlands en wiskunde van 13 
scholen voor voortgezet onderwijs Lesson Study uitvoeren. 

Interactieve posterpresentatie 92 : Het onderzoekend werken van 
lerarenopleiders 472 

H.D. Paalman-Vos, Christelijke Hogeschool Ede 

Lerarenopleiders / onderzoekend werken / professionalisering 

In het hoger onderwijs is op dit moment veel aandacht voor de onderzoekende docent. 
Kenniskringen en lectoraten krijgen een impuls gericht op de kennisontwikkeling en 
professionalisering van de HBO-docent. Ook binnen lerarenopleidingen krijgt onderzoek in de school 
een steeds grotere rol. Lerarenopleiders onderscheiden zich daarbij van andere HBO docenten, 
omdat zij in hun docentschap een voorbeeldrol vervullen voor studenten. Zij leren studenten het 
onderwijzen, terwijl tegelijkertijd hun eigen onderwijs moet voldoen aan de kenmerken die zij hun 
studenten proberen aan te leren. De lerarenopleider moet over een persoonlijke opleidingsdidactiek 
beschikken om leraar van leraren te kunnen zijn. Met betrekking tot het onderzoek in de 
lerarenopleiding moet de lerarenopleider zelf onderzoeksmatig kunnen denken en werken. Het is de 
vraag of de lerarenopleider van nu die onderzoekende en lerende houding heeft die noodzakelijk is 
om studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van een onderzoekende houding en om zijn eigen 
onderwijspraktijk te verbeteren. Wat verstaat de lerarenopleider onder onderzoekend werken en 
hoe belangrijk vindt de lerarenopleider het om zelf onderzoekend te werken? Wat heeft de 
lerarenopleider nodig om zich hierin verder te professionaliseren? En wat is de rol van de 
leidinggevenden in het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur op de lerarenopleidingen? 

Interactieve posterpresentatie 156 : Grenspraktijken van leraren(opleiders) 
en onderzoekers in het beroepsonderwijs 474 

M.J.M. van den Berg, Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool 

Onderzoekend vermogen / praktijkrelevantie / transdisciplinariteit / beroepsonderwijs 

In het lectoraat ‘boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers’ van Stoas Wageningen 
| Vilentum Hogeschool (opleidingen voor leraren en kennismanagers in de groene sector) is de vraag 
aan de orde hoe leraren(opleiders) en onderzoekers (samen) werken aan praktijkvraagstukken rond 
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leren en ontwikkelen, welke kwaliteiten ze daarbij inzetten en wat dan vooral succesvol is. 
Onderzoekslijnen betreffen het onderzoekend, het praktijkrelevant en het transdisciplinair vermogen 
van leraren(opleiders) en onderzoekers, en het ontwikkelen van deze vermogens. Deze 
onderzoeksagenda heeft qua aanpak vooral een kwalitatief karakter, met bijvoorbeeld 
literatuuronderzoek, participerende observatie, documentenanalyses en interviews. Het gaat er eerst 
om, goed zicht te krijgen op wat verschillende kwaliteiten en grenspraktijken inhouden, hoe ze zich 
tot elkaar verhouden, waarom ze nodig zijn en hoe ze ontwikkeld kunnen worden. 

Interactieve posterpresentatie 29 : Ontwikkeling van een leesmethode Latijn
 477 

K. Hulstaert, Karel de Grote-Hogeschool 

Latijn / ontwerponderzoek 

Het einddoel van het vak Latijn is het lezen van teksten van Romeinse auteurs in de originele taal. 
Deze doelstelling wordt slechts moeizaam gehaald. Het lezen van authentieke teksten in de tweede 
en derde graad is vaak een slopend proces, waarbij leerlingen zich met veel moeite en aan een 
tergend traag tempo door de Latijnse tekst worstelen. Dit leidt tot frustratie bij leraren en leerlingen. 
Eén van de cruciale elementen in dit moeizame leesproces is de vrijere woordvolgorde in het Latijn. 

De laatste decennia werd er echter heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
woordvolgorde en zinsstructuren in het Latijn, waaruit blijkt dat er ook in het Latijn wel degelijk vaste 
zinsstructuren te onderscheiden zijn. Kennis van en inzicht in deze vaste zinsstructuren kan een 
wezenlijk onderdeel zijn in het verhogen van de leesvaardigheid in het Latijn. Er bestaat voorlopig 
echter geen vertaling van deze nieuwe inzichten naar de didactische praktijk. Dit project wil hieraan 
tegemoet komen door de ontwikkeling van een leesdidactiek, gebaseerd op de nieuwe 
wetenschappelijke inzichten. De leesdidactiek wordt ontwikkeld volgens het onderwijskundig 
ontwerponderzoek. 

Interactieve posterpresentatie 81 : Betrokkenheid stimuleren van 
Pabostudenten: het leerproces van twee opleidingsdocenten onder de loep
 479 

M. Peltenburg, Marnix Academie 

Duaal ontwerponderzoek / opleidingsdocenten basisonderwijs / studentbetrokkenheid 

Op de poster presenteren we een onderzoek naar het leerproces van twee opleidingsdocenten 
tijdens een onderwijsexperiment gericht op het stimuleren van studentbetrokkenheid. De 
lerarenopleiders zijn verbonden aan een lerarenopleiding basisonderwijs. In het 
onderwijsexperiment vernieuwen zij een bestaand vak, Leerkracht 3, en proberen zij door te 
differentiëren naar leervoorkeuren de betrokkenheid van studenten te vergroten. Het achterliggende 
idee is dat studenten door te leren en te worden getoetst op een manier die bij hen past een grotere 
autonomie zullen ervaren en daarmee een grotere betrokkenheid tonen. Aan het 
onderwijsexperiment - de proeftuin LK3 - nemen 31 studenten deel. Het onderzoek kan worden 
getypeerd als een duaal ontwerponderzoek. Gedurende de proeftuin vinden vijf pre en post 
interviews plaats met de opleidingsdocenten waarin wordt terug- en vooruitgeblikt op de LK3-
bijeenkomsten. Verder worden alle studenten aan het begin, halverwege aan het einde van het 
experiment via een schriftelijke vragenlijst bevraagd op hun betrokkenheid. Tot slot worden drie 
studenten aselect gekozen en tweemaal geïnterviewd over hun ervaringen binnen de proeftuin in 
relatie tot hun betrokkenheid. De resultaten tot zover maken duidelijk dat de twee 
opleidingsdocenten zien dat het merendeel van hun studenten enthousiast is over de ervaren 
autonomie, maar dat een minderheid hierbij onzekerheid ervaart. 
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Interactieve posterpresentatie 84 : De didactische meerwaarde van flipping 
the classroom 481 

E. Schyvinck, VIVES, L. Van Craesbeek, VIVES 

Flipping the classroom 

Flipping the classroom kan een antwoord bieden op een aantal uitdagingen waar we de dag van 
vandaag voor staan. In de vrijgekomen klastijd van een flipped classroom kunnen studenten immers 
meer diepgaand leren. Docenten krijgen tijdens hun les meer tijd om formatief te evalueren en 
feedback te geven aan studenten en waar nodig te gaan differentiëren. Op die manier ontstaat 
‘flipped learning’ of met andere woorden: meer diepgaand leren door het optimaal gebruiken van je 
klastijd. 

Niet elke les is echter geschikt om te gaan omkeren. Tijdens dit tweejarig PWO-project willen we 
onderzoeken wat de didactische voorwaarden zijn om te spreken van een geslaagde geflipte klas. 
Verschillende mogelijkheden van hoe het huiswerk en de klasactiviteit kunnen ingevuld worden, 
zullen door een samengestelde leergemeenschap verkend, uitgeprobeerd en geëvalueerd worden. 
Het resultaat van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een 
inspiratieset voor docenten met enkele didactische handvatten om de kans op een geslaagde geflipte 
kans te optimaliseren. 

Interactieve posterpresentatie 101 : Mam, zal ik jou voorlezen? 
Onderwijsondersteunend gedrag op het gebied van taal door ouders. 483 

M. Akkermans, Hanzehogeschool Groningen 

Ouderbetrokkenheid / Success for All / taal 

Elke school onderkent het belang en elke school vindt het bij tijd en wijle moeilijk: het bestendigen 
en vergroten van de betrokkenheid van ouders en families bij de school. De nadruk van dit onderzoek 
ligt op het onderwijsondersteunende gedrag van ouders op het gebied van taal. Gekeken wordt naar 
hun feitelijk handelen, de opvattingen en verwachtingen die zij hieromtrent hebben en de 
opvattingen en verwachtingen van leerkrachten. De hoofdvraag is: op welke wijze wordt 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders op het gebied van taal beïnvloed door hun 
verwachtingen, hun achtergrond en de ondersteuning die zij ontvangen van de basisschool? Het 
onderzoek wordt uitgevoerd op zes Groningse basisscholen met relatief veel allochtone, 
laaggeletterde en/of laagopgeleide ouders, in middenbouw-klassen die werken met het 
schoolprogramma Success for All. De ouderbetrokkenheidsinitiatieven die tijdens het experimentele 
onderzoek worden geïmplementeerd op de scholen, zijn gestoeld op het Amerikaanse programma 
van Success for All. Het onderzoek is deels kwantitatief en deels kwalitatief van aard: de uitkomsten 
van een longitudinale survey worden aangevuld met diepte-interviews met ouders, kinderen en 
leerkrachten. 

Interactieve posterpresentatie 125 : Hoe ontwikkelen lerarenopleiders hun 
eigen taalontwikkelend leren tijdens interactie met studenten? 485 

F. Swart, D. Knezic, Universiteit Utrecht, R. de Graaff, Universiteit Utrecht, J. Onstenk, Universiteit 
Utrecht 

Docentleren / taalbewust / taalontwikkelend 

Uitgangspunt van dit promotieonderzoek is dat de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
(primair binnen dit onderzoek) en (secundair) de studenten, gebaat is bij aandacht voor 
taalontwikkelend docentleren tijdens interactie met studenten in de klas. Om te begrijpen wanneer 
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taalontwikkelend docentleren plaatsvindt in de klas, maken we gebruik van het concept van de 
productieve disciplinaire interactie ofwel een ‘productief gesprek gericht op de vakinhoud’ van Engle 
& Conant (2002). Hiervan is sprake wanneer lererenopleiders een gesprek initieren op basis van een 
vakinhoudelijk ‘probleem’ (engagement) en vooruitgang boeken bij het zoeken naar een oplossing 
door middel van taal (development). Binnen dit onderzoek kijken lerarenopleiders zowel gezamenlijk 
(door o.a. Socratische gesprekken) als individueel (met behulp van de tweecamera aanpak/ videotool 
Iris Connect) naar hun eigen taal- en leerproces tijdens interactie binnen de eigen klassituatie. 

Interactieve posterpresentatie 136 : Binnenklasdifferentiatie: ook voor het 
geschiedenisonderwijs een haalbare kaart? Een onderzoek naar percepties 
Vlaamse geschiedenisleerkrachten m.b.t. hun didactisch handelen en 
opvattingen over binnenklasdifferentiatie. 487 

Y. Van Hoof, Erasmushogeschool Brussel, E. Vinckx, PXL Hogeschool, V. Van Raemdonck, 
Erasmushogeschool Brussel, P. Deriemaeker, Erasmushogeschool Brussel 

Binnenklasdifferentiatie / geschiedenis / secundair onderwijs 

Onze huidige samenleving kent een grote diversiteit. Een afspiegeling daarvan treffen we aan in de 
scholen en klassen van het Nederlandstalig onderwijs (Vlaanderen / Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
Tal van beleidsdocumenten duiden het positief inspelen op deze verschillen tussen leerlingen aan als 
een belangrijk aandachtspunt. Daartegenover staat dat het toepassen van binnenklasdifferentiatie 
bij de leerkrachten ook verscheidene vragen en bekommernissen oproept.Deze studie gaat aan de 
hand van een zelfontwikkelde vragenlijst voor de vakleerkrachten geschiedenis (secundair onderwijs) 
na welke opvattingen er omtrent een gedifferentieerde aanpak in het werkveld aanwezig zijn. Verder 
wordt eveneens gepeild naar hoe deze geschiedenisleerkrachten hun eigen didactisch handelen in 
relatie tot binnenklasdifferentiatie beoordelen. Het onderzoek belicht bovendien de noden van 
geschiedenisleerkrachten m.b.t. dit thema en gaat na welke factoren hierop een invloed kunnen 
hebben. Deze onderzoeksresultaten zullen in een volgende fase aanleiding geven tot de uitwerking 
van een praktijkgids. 
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Symposium 47 - De rol van subjectiviteit en persoonlijke ontwikkeling in 
onderzoek  
dr. R. Vandamme, Het Ontwikkelingsinstituut, dr. C. Voet, Fontys Hogescholen, M. de Ronde, 
Christelijke Hogeschool Ede 
 
Kenniscreatie / persoonlijke ontwikkeling / zelfverstaan 
 
Abstract 
Dit symposium wil de rol verduidelijken van subjectiviteit en persoonlijke ontwikkeling wanneer de 
lerarenopleider aan onderzoek doet of kennis creëert.  
Wanneer de lerarenopleider aan professionalisering doet via het doen van onderzoek, speelt zijn 
subjectiviteit en persoonlijke ontwikkeling een constitutieve rol. Kenniscreatie wordt gezien als een 
sociaal constructionistisch gebeuren waarbij een nieuwe invulling van validiteit en betrouwbaarheid 
noodzakelijk zijn. Het symposium wordt gepresenteerd door drie onderzoekende lerarenopleiders 
die via hun afgerond promotieonderzoek aantonen hoe deze benadering leidt tot betekenisvolle 
resultaten. Het symposium levert praktisch relevante methoden hoe de onderzoekende 
lerarenopleider zijn subjectiviteit kan integreren in kwalitatief onderzoek. Dr. Kara Vloet toont aan 
hoe de theorie van het Dialogische Zelf van Hermans helpt om de eigen meerstemmigheid als 
onderzoeker te duiden. Dr. Michiel de Ronde beschrijft hoe de lerarenopleider via het doen van 
onderzoek tot methodiekontwikkeling kan komen binnen zijn vakgebied. Dr. Rudy Vandamme 
beschrijft een stappenplan hoe de lerarenopleider vanuit een subjectief beleefde praktijkvraag kan 
komen tot een onderzoeksvraag, onderzoeksstrategie, onderzoeksresultaten om te eindigen bij een 
verbeterde praktijk en zelfverstaan. 
 
Voorzitter: Ann Sterckx 
Discussiant: Koosje de Vries 
 
Presentatie 1: Mijn professionele identiteit van lerarenopleider als onderzoeker: meerstemmig en 
in dialoog  
Dr. Kara Vloet 
 
Professionele identiteit / narratief dialogische zelf 
 
CV 
Kara Vloet  - persoonlijkheids- en onderwijspsycholoog - promoveerde op  een narratieve studie naar de 
professionele identiteitsontwikkeling van ervaren leraren die zich professionaliseren in speciale onderwijszorg 
en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Zij is docent/onderzoeker aan de Fontys Hogescholen, geregistreerd 
ZKM-consultant, actief in de wetenschapscommissie van de ZKM-beroepsvereniging en heeft een eigen 
coachpraktijk. 

 
Abstract 
Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces betreft een narratieve 
promotiestudie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van 
leerlingen. Identiteit wordt opgevat als een verhaal-in-wording en een composities met diverse ik-
posities. Twintig leraren reflecteerden op betekenisvolle ervaringen uit hun onderwijspraktijk, 
opleiding en levensloopbaan. De narratieve analyse geeft zicht op hun motivatie, taakopvatting en 
zelfbeeld en ontvouwt drie dominante thema’s in hun verhalen: ‘Tussen zorg en ontwikkeling’ in 
begeleiding van leerlingen, ‘Tussen erkenning en autonomie’ in hun beroepspraktijk en ‘Tussen 
levensthema en maatschappelijke positionering’ in hun loopbaan. Het onderzoek laat zien hoe 
leraren hun professionele identiteit als meerstemmig zelfverhaal ontwikkelen in dialoog met zichzelf 
en met hun beroepscontext. In het kader van passend onderwijs ontmoeten zij een steeds groter 
wordende diversiteit aan leerlingen, die hen voor de vraag stelt hoe om te gaan met ‘de ander’ en 
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‘het andere’, om leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan naar een 
volwaardige participatie in de samenleving. Kritische bewustwording van deze meerstemmigheid in 
jezelf met een diversiteit aan posities die je als leraar bekleedt is dan cruciaal. De studie biedt naast 
een theoretisch model een narratieve en dialogische methode om professionele 
identiteitsontwikkeling in beeld te brengen op cognitief en belevingsniveau. 
 
Korte beschrijving motivatie 
In mijn meerstemmig zelf als lerarenopleider zijn diverse posities als onderzoeker,  begeleider/coach 
en begeleidings-expert voortdurend in dialoog. Bewust worden van je professionele identiteit - wie je 
bent en wie je graag zou willen zijn - staat centraal in mijn ontwikkelde narratieve en dialogische 
methode, waarvan deelnemers een stukje zullen proeven.  
 
Vloet, K. (2015). Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Een 

narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van 
leerlingen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 

 
Inleiding  
Als volwaardig burger participeren in de samenleving vereist intensieve begeleiding van leerlingen in 
VO en MBO in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Van leraren wordt verwacht dat zij 
competent zijn in het omgaan met verschillen tussen leerlingen, niet in termen van beperkingen 
maar van talentontwikkeling. Het complexe werk van leraren omvat steeds nieuwe rollen zoals het 
‘op maat’ begeleiden van leerlingen. Dat ráákt je als leraar in je professionele identiteit; je 
beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfbeeld. Doel van mijn onderzoek was inzicht krijgen in de 
ontwikkeling van deze identiteit van ervaren leraren, wanneer zij zich verder professionaliseren als 
speciale begeleider. Bij aanvang van de studie was dit nog nauwelijks onderzocht.  
 
Theoretisch kader 
De studie gebruikt de Dialogical Self Theory van Hermans en Kempen (1993) en Waarderingstheorie 
van Hermans en Hermans-Jansen (1995) als basis naast elementen uit Kelchtermans’ (1994; 2009) 
model over professionele ontwikkeling van leraren. Vanuit die narratieve dialogische insteek staan 
thema’s in de ontwikkeling van het loopbaanverhaal van leraren centraal. 
 
Vraagstelling 
Op welke wijze ontwikkelen ervaren leraren hun professionele identiteit binnen een opleiding in 
speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen? Deze hoofdvraag werd uiteengelegd 
in twee deelvragen:         
 

1. Wat is de professionele identiteit van ervaren leraren en in welke componenten kan deze 
uiteengelegd worden?    

2. Op welke wijze ontwikkelen ervaren leraren hun professionele identiteit als verhaal en 
waarin manifesteert zich dat?  

 
Methode 
Twintig leraren uit het regulier VO en mbo werden in hun professionele identiteitsontwikkeling 
gevolgd; in hun beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfbeeld.  Hun identiteit - zowel qua inhoud als 
beleving – werd in beeld gebracht met een zelfonderzoek, gestoeld op de zelfconfrontatiemethode. 
In drie zelfonderzoeken verspreid over vier jaar reflecteerden deze leraren op betekenisvolle 
ervaringen uit hun onderwijspraktijk, opleiding en (levens)loopbaan, waardoor zicht werd verkregen 
in hun beroepsmotivatie, taakopvatting en zelfbeeld. Daarna werd op systematische wijze gevoelens 
aan hun betekenisvolle ervaringen gekoppeld, wat onderliggende emotionele patronen en motieven 
verhelderde. Met een thematische narratieve analyse werden dominante thema’s in zelfverhalen 
opgespoord. 
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Resultaten 
Leraren zien na één jaar opleiding het begeleiden van leerlingen als de kern van hun taak. 
Betrokkenheid bij leerlingen vormt voor hen ook de belangrijkste motivatie voor hun 
begeleidingstaak en het volgen van een opleiding in het verlengde daarvan. Concepten vanuit de 
opleiding, gestoeld op de positieve psychologie, zelfsturing en eigenaarschap van leerlingen, komen 
echter in een spanningsvolle relatie te staan met  hun - veelal biografisch gevormde - motieven, 
taakopvatting en zelfbeeld. Daarna werden drie dominante thema’s in de ontwikkeling van deze 
leraren gevonden. Ten eerste: ‘Tussen zorg en ontwikkeling’ in het begeleiden van leerlingen, d.w.z. 
van een ‘redder’ een ‘coach’ worden zoals een leerlingbegeleider het verwoordt. Een tweede thema 
betreft hun rol als innovator en begeleidingsexpert in de context van hun beroepspraktijk ‘Tussen 
erkenning en autonomie’. Het doen van actieonderzoek speelde een cruciale rol; wanneer collega’s,  
teamleider en directeur hen ondersteunden in de rol als innovator. Het derde thema ‘Tussen 
levensthema en maatschappelijke positionering’ betreft leraren in hun eigen levensloopbaan.  
 
Conclusies en discussie 
Leraren ontwikkelen hun professionele identiteit als meerstemmig zelfverhaal in een dialogisch 
proces. Daarbij kan niet langer uitgegaan worden van één identiteit maar van verschillende posities 
die leraren innemen in hun meerstemmig zelf die met elkaar in harmonie, maar ook in conflict 
kunnen zijn. Juist afstemming en balans vinden tussen diverse posities en bijbehorende emoties 
maakt een leraar – én lerarenopleider -  zijn of worden met diverse posities als begeleider, expert en 
innovator/onderzoeker tot een complex beroep. Dat beroep wordt alleen nog maar complexer in de 
toekomst: leraren – en dus ook hun opleiders  - zullen meer verschillende rollen vervullen en zichzelf 
daarin moeten profileren en positioneren. Niet alleen vanuit expertrollen als zorgcoördinator, 
leerlingbegeleider of  loopbaanbegeleider moeten leraren dan ‘op maat’ zorg bieden aan leerlingen 
én stimuleren dat zij hun talenten ontwikkelen. Dat geldt voor elke leraar die altijd ook  pedagogisch 
begeleider is. In het kader van passend onderwijs ontmoeten zij een steeds groter wordende 
diversiteit aan leerlingen, die hen voor de vraag stelt hoe om te gaan met ‘de ander’ en ‘het andere’, 
om leerlingen te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling en loopbaan naar een 
volwaardige participatie in de samenleving. Kritische bewustwording van deze meerstemmigheid in 
jezelf met een diversiteit aan posities die je  als leraar  -én als lerarenopleider - bekleedt is dan 
cruciaal.  
 
Implicaties voor leraren opleiden 
In het opleidingscentrum waar deze studie werd uitgevoerd werd een emancipatorische visie 
uitgedragen om bij te dragen aan een inclusieve samenleving door inclusief onderwijs. Daarnaast een 
kritische visie op het doen van onderzoek: leraren onderzochten hun eigen onderwijs- en 
begeleidingspraktijk om deze te verbeteren, waarbij zij hun collega’s en leerlingen een stem moesten 
geven; als mede-onderzoekers moesten betrekken in actieonderzoek (Ponte, 2003; Reason & 
Bradbury, 2006). Behalve onderzoeker was ik ook opleider van deze leerlingbegeleiders, 
loopbaanbegeleiders en ambulant begeleiders en begeleidde hen in actieonderzoek. Verschillende ik-
posities als onderzoeker, lerarenopleider en coach waren voortdurend in dialoog en soms ook in 
conflict met elkaar. Dat vraagt om een kritische dialoog van leraren én hun opleiders; met hun 
leerlingen en studenten, maar ook met de context van hun beroepspraktijk, met de samenleving én 
met zichzelf. 
 
Referenties 
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Presentatie 2: Kenniscreatie. Handelingsonderzoek door de lerarenopleider als het gaan van de 
weg van de held  
dr. Michiel de Ronde 
 
Kenniscreatie / handelingsonderzoek / methodiekontwikkeling 
 
CV 
Dr. M.A. (Michiel) de Ronde (www.michielderonde.nl) promoveerde cum laude op een onderzoek 
naar het gebruik van spel in begeleidingssituaties. Hij is Lector Begeleidingskunde aan de  Hogeschool 
Rotterdam (www.hr.nl) en hoofdredacteur bij het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (www.tsvb.nl). 
 
Abstract   
Methodiekontwikkeling binnen de professionele praktijk van de lerarenopleider is een vorm van 
kenniscreatie die gevoed wordt vanuit drie bronnen: 
De lerarenopleider ontwikkelt vaardigheid door het opdoen van ervaring in de praktijk van  zijn 
professioneel handelen;  
De lerarenopleider maakt zich de resultaten eigen van beschrijvend en toetsend empirisch onderzoek 
en daarop gebaseerde verklarende theorieën; 
De lerarenopleider bezint zich op zijn richtinggevende visie in zijn handelen en vormt deze verder op 
basis van hermeneutische en narratieve leerprocessen. 
De lerarenopleider kan zijn werk onderzoekend vormgeven en zijn professionele praktijk gebruiken 
als aanleiding en grond voor verdere methodiekontwikkeling. Wie dat doet gaat als professional een 
spannend proces aan, namelijk een wisselwerking tussen weten en niet-weten die niet buiten de 
persoon om kan gebeuren. Dergelijk reflectief handelingsonderzoek raakt de lerarenopleider in zijn 
professionele identiteit.  
In de onderhavige bijdrage wordt deze creatieve arbeid van kennisontwikkeling, waarin de 
lerarenopleider de genoemde drie bronnen (ervaringskennis, empirisch getoetste theorieën en 
hermeneutisch-wijsgerige visievorming) bij elkaar brengt om te komen tot nieuwe 
handelingsperspectieven en –richtlijnen, uitgewerkt als het gaan van ‘de weg van de held’, waarbij 
het ‘uitwendige’ ontwikkelingsproces van kenniscreatie en het ‘inwendige’ proces van persoonlijke 
ontwikkeling en professionele identiteitsvorming hand in hand gaan  
 
 
 

http://www.michielderonde.nl/
http://www.hr.nl/
http://www.tsvb.nl/
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Korte beschrijving motivatie 
Handelingsonderzoek vanuit de praktijk vraagt van de professional het vermogen om de weg van het 
onbekende te gaan en bestaande gekende zekerheden los te laten om zodoende nieuwe 
perspectieven te kunnen ontdekken. De weg van kennisontwikkeling is daarmee tegelijk een weg van 
professionele identiteitsontwikkeling. 
 
Inleiding 
De kenniscreatie waar het in dit paper over gaat, betreft het handelen van de leraar en de 
lerarenopleider. We willen meer te weten komen over de wijze waarop deze professionals kunnen 
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vak door reflectief handelingsonderzoek deel te laten 
zijn van het onderwijs.  
 
Theoretisch kader 
Van Strien (1986) stelt dat het sociaalwetenschappelijk handelen gefundeerd is in het kunnen, het 
kennen en het kiezen van de beroepsbeoefenaar. Volgens Wierdsma (1999) is de maatregelkennis 
waarop de professional zich in zijn handelen oriënteert, gebaseerd op algemene theoretische kennis 
én persoonsgebonden contextafhankelijke ervaringskennis. Schön (1983) heeft in zijn analyse van het 
handelen van de ‘reflective practitioner’ laten zien dat deze zijn werk moet doen in een telkens 
unieke en dynamische context, waarin zich allerlei waarde-geladen dilemma’s voordoen. De 
reflecterende professional oriënteert zich voor zijn handelen op drie kennisbronnen: ten eerste op 
een algemeen interpretatie- en waardekader om het geheel te begrijpen, ten tweede op specifieke 
kennis en richtlijnen die als geldig worden erkend binnen zijn vakgebied, en ten derde op zijn 
uitproberend handelen binnen een virtuele exploratieruimte. Kunneman (2005) analyseert uitvoerig 
de filosofische aspecten van de sociale (en andere) toepassingswetenschappen in de postmoderne 
westerse cultuur. Hij laat zien dat deze toepassingswetenschappen zich niet alleen ontwikkelen aan 
de hand van wetenschapsinterne factoren (zoals nieuwe ontdekkingen), maar ook door 
wetenschapsexterne factoren, zoals politieke krachtenvelden en economische belangen. Om deze 
invloeden meer bewust te kunnen hanteren, bepleit hij een intrinsieke verbinding tussen de 
ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis en de waardering en sturing daarvan op 
basis van narratieve of hermeneutische leerprocessen gevoed vanuit zingevende tradities. Kernachtig 
samengevat: het symbool moet de techniek begeleiden.  
 
Deze overwegingen brengen ons tot een voorlopig model van de wijze waarop we met behulp van 
handelingsonderzoek kunnen komen tot methodiekontwikkeling in de praktijk van de leraarschap. 
Kenniscreatie ten behoeve van professionele praktijken bestaat uit het ontwikkelen van richtlijnen 
voor het (sociaal)wetenschappelijk handelen van de professional, zodat deze door middel van zijn 
interventies in de (sociale) werkelijkheid nieuwe, beoogde realiteiten creëert. De ontwikkeling van 
deze methodische kennis moet gevoed worden door de ontwikkeling van drie andere vormen van 
kennis, namelijk: 

 Vaardigheidskennis op basis van ervaring; 

 Theorievorming op basis van beschrijvend en toetsend onderzoek; 

 Visievorming op basis van hermeneutische of narratieve leerprocessen. 
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Als we dit schema iets meer uitwerken, dan kunnen we acht posities onderscheiden in het complexe 
geheel van kennisontwikkeling binnen professionele praktijken. 
Vaardigheidsontwikkeling betreft kennisontwikkeling als groei in persoonlijke vakbekwaamheid 
(positie 1) en het vermogen om die onder woorden te brengen naar anderen (positie 2). 
Methodiekontwikkeling bestaat uit het ontwerp van samenhangende richtlijnen voor het 
professionele handelen: uitbreiding of verbetering van het methodisch repertoire dat in de professie 
beschikbaar is (positie 3), en de theoretische fundering en verantwoording daarvan (positie 4).  
Methodiekontwikkeling heeft haar theoretische grondslag in vakwetenschappen en gaat het bij de 
kennisontwikkeling voor professionele praktijken eveneens om de uitbreiding van empirisch 
aangetoonde samenhangen (positie 5) en experimenteel getoetste verklaringen (positie 6); 
Ten slotte vraagt de ontwikkeling van het professioneel handelen om richtinggevende overtuigingen 
aangaande de betekenis van de professionele praktijk voor de samenleving (positie 7), mogelijk 
gegrond in een meer omvattende visie op mens en wereld (positie 8). 
 
Vraagstelling 
Hoe kunnen we met bovenstaand model het reflectief handelingsonderzoek binnen de 
lerarenopleiding begrijpen en vormgeven? 
 
Methode  
Aan de hand van een casusanalyse zal inzichtelijk worden gemaakt hoe men via reflectief 
handelingsonderzoek in het onderwijs kan komen tot methodiekvernieuwing.  
 
Resultaten  
Uit de analyse van de resultaten zal duidelijk worden dat het doen van reflectief 
handelingsonderzoek het vermogen vraagt om bestaande zekerheden los te laten, zodat men nieuwe 
wegen kan ontdekken. Het doen van dergelijk onderzoek raakt de onderzoeker in zijn eigen identiteit 
als professional. We benoemen dit als het gaan van de weg van de held, waarbij het de ‘uitwendige’ 
resultaten (nieuwe handelingsrichtlijnen) en de innerlijke ontwikkeling (professionele identiteits-
vorming) elkaar wederzijds spiegelen. 

 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
De implicaties van dit onderzoek liggen vooral in de integratie van onderwijs, onderzoek en 
beroepspraktijk. Door reflectief handelingsonderzoek in te voegen in de lerarenopleiding wordt er op 
drie gebieden tegelijk geleerd: de praktijk ontwikkelt zich door het verkennend handelen van de 

Vaardigheidsontwikkeling 

(positie 1 & 2) 

Theorietoetsing 

(positie 5 & 6) 

Methodiekontwikkeling  
(positie 3 & 4) 

Visievorming 
(positie 7 & 8) 
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leraar (in opleiding); de leraar in opleiding ontwikkelt zich in zijn kennis en vaardigheden en het 
vakgebied van het leraarschap ontwikkelt zich door de methodisering van de opgedane inzichten. 
 
Presentatie 3: Persoonlijke ontwikkeling als startpunt voor onderzoek 
dr. Rudy Vandamme 
 
Persoonlijke ontwikkeling / zelfverstaan / dialogisch zelf 
 
CV 
Rudy Vandamme (1958) is doctor in de sociale psychologie. Hij promoveerde aan de Tilburg 
University in 2014 op het thema van lerarenidentiteit. Hij is de grondlegger van het 
Ontwikkelingsgericht Coachen en schreef meerdere handboeken. 
 
Abstract   
Vanuit de stelling dat persoonlijke ontwikkeling een integraal onderdeel is van professionalisering, is 
het logische dat ook onderzoeksmatig bezig zijn, de subjectieve component integreert in het 
onderzoeksontwerp.  
 
Deze bijdrage vertrekt van het promotieonderzoek rond lerarenidentiteit dat door de commissie 
werd beoordeeld als een gedurfde integratie van persoonlijke ontwikkeling en wetenschappelijke 
validiteit.  De onderzoeksvraag vloeide voort uit een problematiek van zelfverstaan als leraar. De 
auteur getuigt over de stappen in zijn onderzoeksproces: hoe hij als leraar en lerarenopleider in een 
kritisch zelfverstaan belande en in plaats van zich te laten coachen een onderzoeksontwerp heeft 
geformuleerd. Hij getuigt ook hoe het onderzoek bij collega leraren en lerarenopleiders niet alleen 
kennis creëerde, maar tenslotte ook zijn verhouding met het leraar-zijn heeft gevoed.  
 
Vanuit deze doorleefde casus wordt een cyclisch model voorgesteld dat start bij reflectie over het 
zelfverstaan, gaande over een fase van wetenschappelijk bezig zijn, en terugkerend naar het 
zelfverstaan. Het is het door onderzoek gewijzigd zelfverstaan dat vervolgens leid tot 
gedragsverandering in de klas. Er worden ook enkele kapstokken aangereikt hoe men een persoonlijk 
ontwikkelingsthema (gerelateerd aan het leraar-zijn) kan omzetten in een werkbare 
onderzoeksvraag. Tevens worden de noties van validiteit en betrouwbaarheid scherp gesteld.  
 
Korte beschrijving motivatie 
Deze bijdrage is een pleidooi om persoonlijke ontwikkelingsthema’s gerelateerd aan leraar-zijn te 
koppelen aan wetenschappelijke onderzoek. Lerarenopleiders doen er goed aan een walk the talk te 
zijn van onderzoeksmatig bezig zijn dat persoonlijke ontwikkeling en de verhouding met de baan als 
leraar, integreert. Methoden wordt aangereikt hoe dit kan gebeuren. 
 
Vandamme, R. (2014). Teacher Identity in Dutch Higher Professional Education. A grounded theory 

study based on dialogical self theory and pattern language. Unpublished Ph.D., Tilburg 
University. 

  
Inleiding 
Dit promotieonderzoek beantwoordt de vraag: ‘Hoe construeren docenten in het Nederlandstalig 
hoger beroepsonderwijs hun identiteit te midden van de vele invloeden?’ Het startpunt van dit 
onderzoek is de verwarring rond mijn identiteit als docent/trainer. Ik voelde me vaak vervreemd van 
het beroep door het jaar na jaar doceren van dezelfde leerstof. Bij de docenten in het 
Nederlandstalig hoger beroepsonderwijs herkende ik ook verwarring. Zo worden zij onder andere 
geconfronteerd met onderwijsvernieuwingen. 
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Mijn zelfverstaan heb ik omgezet in een onderzoeksgebied, namelijk hoe doen leraren het om 
staande te blijven in hun beroep gegeven de schommelingen in de verhouding met hun baan en de 
vele externe invloeden die op hen afkomen? 
 
Theoretisch kader 
Het onderwerp werd geobjectiveerd als de studie van de identiteit van leraren. Veertien, door 
studenten zeer goed geëvalueerde leraren en lerarenopleiders uit vier verschillende hogescholen 
werden geselecteerd voor een online vragenlijst en een diepte interview. Ik voegde mezelf toe als 
vijftiende onderzoekssubject. De Theorie van het Dialogische Zelf van Hubert Hermans werd gekozen 
om identiteit op een relationele manier in kaart te brengen. Deze theorie is gebaseerd op de 
aanname dat identiteit bestaat uit een dynamisch samenspel van interne en externe positioneringen.  
 
Methodiek 
Het methodisch kader was Gefundeerde Theorie (Grounded Theory). Deze benadering sluit aan bij de 
ambitie om modellen te construeren. In relatie tot ‘hoe construeren docenten hun identiteit’ kunnen 
twee modellen onderscheiden worden. Ten eerste, het inhoudelijk profiel van de docent: deze toont 
de dynamiek van ik-posities van deze groep docenten. Daarbij hielp patroontaal (Pattern Language), 
een benadering van Christopher Alexander, om patronen te zien als een taal waarmee elke docent 
zijn uniek profiel samenstelt. Ten tweede, naast het inhoudelijk profiel, kan een model gemaakt 
worden van het proces van de identiteitsconstructie zelf.  
 
Resultaten 
Drie verbindende patronen kenmerken docenten: ten eerste, docenten hebben een sterke neiging 
om hun beroepsrol te personaliseren. Hierdoor creëren ze een ruimte voor zichzelf. Ten tweede, 
docenten zijn onderwijspedagogische bemiddelaars. Ten derde, docenten moeten ze omgaan met 
druk en lossen spanningen op met patronen van het dialogische zelf. 
 
Het centrale fenomeen in de manier van identiteitsconstructie werd begrepen als een loopbaan 
lange investering om via dialogische zelf onderhandelingen coherentie van het zelf te behouden of te 
bekomen. Een proces van zelf-goedkeuring ‘ik ben een docent’ en ‘ik ben mezelf in deze baan’ is de 
achtergrond van deze voortdurende interne onderhandelingen. Dit werd opgevat als een existentieel 
verlangen om een sociale ruimte, de baan, tot een persoonlijke woonruimte te maken.  
 
Discussie 
Ten slotte, de Theorie van Dialogische Zelf is een beloftevolle manier om te kijken naar 
identiteitsconstructie. Docenten kunnen gecoacht worden met patroontaal en getraind worden om 
hun dialogische zelf capaciteit te verhogen. Het ontdekken van patronen in het dialogische zelf heeft 
mij alvast geholpen om mijn eigen relatie met de beroepsrol te vernieuwen. 
 
Men kan ter discussie stellen waar de grijze zone ligt tussen een valide en betrouwbare 
wetenschapsbeoefening enerzijds, en het gebruik van wetenschappelijk bezig zijn om eigen 
worstelingen op te lossen. Het antwoord ligt in een zorgvuldig onderscheiden van een fase van 
persoonlijke zelfreflectie en een onderzoeksgedeelte waarin de leraar een andere positionering 
inneemt. Met andere woorden: in een onderzoekstraject zijn er ook verschillende positioneringen 
die elkaar opvolgen (Ik als zelfreflecterend, ik als nieuwsgierige vraagsteller, ik als objectieve 
dataverzamelaar, ik als dataverwerker, ik als mens, ik als praktijkmens) en het helder onderscheiden 
ervan helpt om de eigenheid van wetenschappelijk bezig zijn te beschermen.  
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Symposium 27 : De inzet van ICT bij taalonderwijs: Implicaties voor de 
lerarenopleiding 
dr. W.J. Trooster, Hogeschool Windesheim, W. de Boer, Afûk, prof.dr. J.M. Voogt, Hogeschool 
Windesheim  
 
ICT / taalonderwijs 
 
Abstract 
Het doel van het symposium is om de implicaties voor leerkrachten en de lerarenopleidingen te 
bespreken van een aantal typerende ICT-toepassingen voor taalonderwijs. De eerste bijdrage gaat 
over de effecten voor het leren van Engelse uitspraak door middel van een game en de rol van 
leerkrachten en lesmateriaal bij een dergelijke game. De tweede bijdrage over de ontwikkeling van 
een elektronische leeromgeving met digitaal lesmateriaal voor het vak Fries en het arrangeren van 
dat materiaal door leerkrachten. De derde bijdrage gaat over de kennis en vaardigheden die 
(toekomstige) leerkrachten moeten ontwikkelen om ICT-toepassingen voor beginnende 
geletterdheid adequaat in te zetten in hun lespraktijk.  
 
Voorzitter en discussisant: mw. dr. E. van Koeven 
 
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Kernvraag in het symposium is op welke wijze ICT-toepassingen die op basis van onderzoek 
veelbelovend zijn voor het leren van leerlingen ook praktische relevant kunnen worden voor de 
onderwijspraktijk, en wat dit betekent voor de lerarenopleiding.  
 
Structuur van het symposium 
Eerst worden de drie bijdragen gepresenteerd. Daar na zal de discussiant een eerste aanzet geven 
voor de discussie over de bijdragen in relatie tot de kernvraag met het publiek.  
 
Presentatie 1: De effectiviteit van de Serious Game LINGO Online voor de uitspraak van het Engels: 
Implicaties voor de lerarenopleiding 
Wim Trooster, Sui Lin Goei, Anouk Ticheloven, Esther Oprins, Gillian Visschedijk, Gemma Corbalan, 
Martin van Schaik, Roland Bruijn, Henk la Roi 
 
Serious gaming / taalonderwijs / effectiviteit 
 
Abstract 
In deze presentatie wordt onderzoek beschreven naar de  game LINGO Online, een serious game 
voor de uitspraak van het Engels. In deze studie speelden leerlingen in 2 basisscholen en 2 scholen 
voor voortgezet onderwijs in Nederland gedurende 8 weken de game, of ze volgenden reguliere 
lessen. Gegevens werden verzameld over de leeruitkomsten (parameters uitspraak), leerkenmerken, 
en gamekenmerken. Ook werd informatie verzameld over de lespraktijk en ervaringen van docenten.  
In deze presentatie wordt de resultaten over de effectiviteit van de game samengevat,  wordt 
ingegaan op een mogelijk werkmechanisme achter de game en wordt gerapporteerd over de 
ontwikkeling van lessen bij de game door studenten  van de lerarenopleiding Engels. De game is 
effectief voor het aanleren van de uitspraak van het Engels, met name bij leerlingen in de 
basisschool. Er zijn aanwijzingen dat de game de motivatie voor het leren van Engels bevordert. Het 
onderzoek was aanleiding voor de lerarenopleiding Engels om in het kader van de ontwikkeling van 
vakdidactische en ict-competenties van de studenten lessen voor de integratie van de game in het 
curriculum te ontwikkelen.  
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Aansluiting met het congresthema 
Dit onderzoek is gericht op het ontwerpen van ict-rijke leeromgevingen en de implicaties daarvan 
voor de opleidingspraktijk.  
 
Inleiding 
In Nederland krijgen leerlingen steeds vroeger onderwijs in de Engelse taal:  tegenwoordig is het al 
gewoon om leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs (PO) Engelse les aan te bieden, en 
soms zelfs al in de onderbouw van het PO (Earlybird, 2013). 
 
Bij deze lessen wordt met name aandacht gegeven aan de communicatie en het lezen (Oostdam, 
2010; Vedocep,  2008). Weinig aandacht wordt besteed aan de uitspraak van het Engels van de 
individuele leerlingen (Greven & Letschert, 2006; SLO, 2007). Naast een gebrek aan tijd hiervoor in 
het curriculum, beheersen leerkrachten niet altijd genoeg taalvaardigheid om adequaat feedback te 
geven op de uitspraak Engels van het van de leerlingen (Onderwijsinspectie, 2011) 
 
Theoretisch kader 
Het leren van een vreemde taal in een context  met “native speakers” leidt tot significant betere 
mondelinge vaardigheid (Mitchell et al., 2013). Een dergelijke context  van “native speaking”  kan in 
een serious game gesimuleerd worden worden. 
 
Eerdere studies hebben laten zien dat serious games effectief kunnen zijn in taal onderwijs 
(Peterson, 2010) en gebruikt kunnen worden om de prestaties van individuele leerlingen te 
beoordelen en van feedback te voorzien (Sykes & Reinhardt, 2013). 
Simulatie van context  van “native speaking”  met een serious game lijkt dus een veelbelovende 
strategie te zijn om de uitspraak van het Engels te leren. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe effectief is de serious game LINGO Online voor het aanleren van de uitspraak van het Engels bij 
leerlingen in het PO en VO? 
 
Methode 
Het onderzoek werd uitgevoerd bij 2 PO-scholen (bovenbouw) en bij 2 VO-scholen (onderbouw). 
Gedurende 8 weken speelde bij iedere school één groep leerlingen de game en een andere groep 
volgde het reguliere onderwijs Engels (iedere groep ongeveer 25 leerlingen).  
Gegevens over de leeruitkomsten, leerkenmerken en gamekenmerken werden verzameld door 
middel van een scala van instrumenten: gestandaardiseerde testen, vragenlijsten interviews, 
logboeken, observaties). Metingen werden verricht voorafgaand, gedurende en na afloop van deze 
periode.  
 
Het verschil (posttest - pretest) voor de onderzochte parameters  werd berekend, evenals correlaties 
tussen leeruitkomsten, leerkenmerken en gamekenmerken. 
Aansluitend op het onderzoek hebben docenten en studenten van de lerarenopleiding Engels 
geanalyseerd hoe de game LINGO Online  ingebed kan worden in het curriculum van het voortgezet 
onderwijs. 
 
Resultaten 
Voor de leeruitkomsten werd bij leerlingen in het PO meer leereffect gevonden na het spelen van de 
game dan na het volgen van regulier onderwijs (controle groep). Dit verschil werd niet gevonden bij 
leerlingen in het VO. 
 
Bij de leerkenmerken nam de motivatie van leerlingen die de game gespeeld hadden toe gedurende  
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de lesperiode. Bij de controlegroep bleef de motivatie gelijk en was lager dan in de game groep. Ook 
scoorde de beleefde keuzevrijheid hoger in de gamegroep dan in de controlegroep (gemeten in de 
posttest).  
 
De motivatie  van de leerlingen correleerde met de leeruitkomsten. 
 
De gamekenmerken verschilden niet voor de game groep en de controle groep. Ook correleerden de 
gamekenmerken niet met de leeruitkomsten. Alle gamekenmerken correleerden echter wel met het 
leerkenmerk motivatie. De gamekenmerken feedback en regels/doelen correleerden met alle 
leerkenmerken. 
 
Docenten en studenten van de lerarenopleiding Engels hebben een drietal scenarios (met lesbrieven) 
ontwikkeld hoe de game LINGO Online  ingebed kan worden in het curriculum van vMBO, HAVO, 
repsectievelijk MBO 
 
Conclusies 
Met name bij leerlingen in het PO werden betere leeruitkomsten gevonden na gaming dan na het 
volgen van het reguliere onderwijs. Deze leeruitkomsten correleerden met het leerkenmerk 
motivatie.  Er werd geen directe correlatie van de gamekenmerken met de leeruitkomsten gevonden, 
maar wel een correlatie van de gamekenmerken met de leerkenmerken (meest prominent: 
motivatie), hetgeen een indirect verband tussen de gamekenmerken en leeruitkomsten, via de 
leerkenmerken suggereert. 
 
Implicaties voor de praktijk 
De game LINGO Online biedt mogelijkheden om onvoldoende faciliteiten (curriculumtijd, expertise) 
op scholen te compenseren. Er zijn 3 concrete scenario’s ontwikkeld hoe de game in het onderwijs 
gebruikt kan worden. Het gebruik van de game introduceerde echter nieuwe (technische) 
problemen. Deze problemen vragen om extra ondersteuning en tijd van de docent. 
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Presentatie 2: Nieuwe vormen van arrangeren van leermiddelen en taalactiviteiten in het po 
Wim de Boer, Afûk 
 
Taalleren / arrangeren van leermiddelen / curriculair eigenaarschap 
 
Abstract 
ICT kan leerkrachten helpen om op een andere manier taalonderwijs vorm te geven. Als het gaat om 
een meertalige schoolsituatie met het Fries (of het Engels), willen leerkrachten niet telkens met de 
eigen thema’s van de methode werken. Ze willen verder werken met de thema’s waar er op dat 
moment al aan gewerkt wordt, bijvoorbeeld die van het vak aardrijkskunde of techniek. Een 
dergelijke content and language integrated learning (CLIL) benadering wint aan populariteit, maar 
wordt door leerkrachten moeilijk gevonden. Hoe weet de leerkracht aan welke taaldoelen gewerkt is 
als leerlingen bijvoorbeeld een presentatie over vulkanen maken? Het Europees Referentiekader 
(ERK) en de genredidactiek geven een bruikbaar kader om op een meer betekenisvolle manier 
taalgebruik in het onderwijs een plaats te geven. Via een ontwerpgerichte onderzoeksaanpak is met 
leerkrachten en experts gewerkt aan een digitale methode-aanpak waar leerkrachten veel flexibiliteit 
hebben en ondersteuning krijgen om een passend onderwijs (leerplan) te arrangeren.  
 
Aansluiting met het congresthema 
Dit ontwerponderzoek draagt bij aan relevante en bruikbare oplossingen voor de meertalige praktijk 
van leerkrachten basisonderwijs in de provincie Friesland, en kan tevens als voorbeeld dienen voor 
het groeiende aantal meertalige scholen in Nederland. 
 
Inleiding 
Het onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Het curriculum is overladen en leerkrachten geven aan 
het moeilijk te vinden om onderwijs te ontwerpen. Liever vertrouwen ze op de kwalitatief goede 
methodes. De huidige methode Fries is niet toereikend, de opgenomen differentiatie blijkt niet te 
werken (Oosterloo, De Boer & Bangma, 2014). Leerkrachten hebben behoefte aan betere 
methodeoplossingen en ondersteuning, de taalsituatie waarbij sommige leerlingen Fries als 
moedertaal spreken en andere als vreemde taal is complex. Digitale oplossingen kunnen bijdragen in 
een meer bruikbare en effectieve aanpak voor het Fries, wat ook interessant kan zijn voor andere 
meertalige scholen.  
 
Theoretisch kader 
De leerkracht zou eigenaar moeten kunnen zijn van het leerplan, maar in werkelijkheid bepalen 
methodes en toetsen het curriculum (SLO, 2015). Volgens Walsweer (2015) is het huidige 
taalonderwijs te vaak aanbodgericht, waarbij taalgebruik niet centraal staat en er veel aandacht 
bestaat voor de meer technische deelvaardigheden. Interactieve taaldidactiek (Oosterloo, De Boer & 
Bangma, 2014), genredidactiek (Van Norden, 2014) en CLIL (De Graaff, 2013) bieden mogelijkheden 
om op een meer betekenisvolle manier te werken aan taal. Een voorbeeld is: leerlingen maken dé 
schoolfolder. Het referentiekader Fries, op basis van het Europees Referentie Kader (ERK; Meestringa 
en Oosterloo, 2015), biedt mogelijkheden voor leerkrachten om het plan voor leren vorm te geven. 
De Boer e.a. (2010) zien mogelijkheden om de leerkracht meer curriculair eigenaarschap te geven 
met een elektronische leeromgeving die creatie van eigen onderwijsarrangementen faciliteert. 
 
Onderzoeksvraag 
Wat zijn ontwerprichtlijnen voor een elektronische leeromgeving waarmee leerkrachten in meertalig 
basisonderwijs op een bruikbare en effectieve manier leerplanarrangementen voor interactief 
taalonderwijs kunnen samenstellen? 
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Methode 
Uitgaande van een ontwerponderzoekaanpak (Reeves, 2011) is gestart met de inventarisatie van 
vernieuwende voorbeelden van ICT en taalleren, visies op taalonderwijs, meertaligheid, het Fries en 
vernieuwende didactische aanpakken (Oosterloo, De Boer & Bangma, 2014). Ook zijn er observaties 
van lessen gedaan en interviews met leraren en leerlingen gehouden. Vervolgens zijn er 
ontwerpgroepen samengesteld bestaande uit methodemakers, pabodocenten, onderzoekers van 
Friese lectoraten, een curriculumspecialist, onderwijsbegeleiders en leerkrachten. De 
ontwerpgroepen werkten aan ontwerpbeslissingen. Vervolgens werd door de methodemakers 
gewerkt aan voorbeelduitwerkingen op het gebied van het curriculum (het ERK), het ontwerp van de 
digitale omgeving en de didactische ondersteuning. Het ontwerp is formatief geëvalueerd (Nieveen & 
Folmer, 2013) en pabostudenten hebben een try-out in de klas gedaan (Bosgraaf e.a., 2015).  
 
Resultaten 
Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in visies op taalleren, ICT gebruik voor taalonderwijs, 
meertaligheid en hoe het Fries een plek op school krijgt. Met de ontwerpgroepen is in een iteratief 
proces met behulp van formatieve evaluaties het ontwerp telkens verfijnd. Er is een digitale 
leeromgeving ontwikkeld waar leerkrachten kunnen zoeken op thema’s die veel gebruikt worden in 
de school, zoals “natuur en techniek” thema’s voor de hogere groepen en “feest” voor de 
onderbouw. Leermiddelen zoals video’s, boeken, liedjes en teksten worden als resultaat 
weergegeven. Daarbij worden didactische suggesties voor taalactiviteiten gegeven, welke 
gerelateerd worden aan de doelen van het curriculum, het ERK. Ook vindt de docent hier extra 
didactische hulp (bv: hoe kom je tot een onderzoeksvraag), en kunnen leerlingen gebruik maken van 
hulpkaarten (bv: hoe maak je een presentatie). Het prototype van de nieuwe digitale methode zal in 
de volgende fase via een formatieve pilot getest en verbeterd worden, de ontwerprichtlijnen kunnen 
aangepast worden. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Een onderzoeksontwerpaanpak is een bruikbare aanpak om te komen tot vernieuwende oplossingen, 
in dit geval voor het taalonderwijs (specifiek het Fries). De samenwerking tussen verschillende 
partijen –leraren, lectoraten, pabo’s, de uitgever, onderwijsbegeleiders– is hierbij zeer effectief 
gebleken, de vraag is of onderwijsvernieuwing niet vaker zo ingericht zou moeten worden en hoe de 
opleidingspraktijk van lerarenopleidingen hierbij kan aansluiten.  
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Presentatie 3: De inzet van ICT om beginnende geletterdheid te bevorderen: Wat zijn de 
onderbouwde en haalbare ICT competenties voor (toekomstige) leerkrachten 
Joke Voogt, Hogeschool Windesheim/Universiteit van Amsterdam & Susan McKenney, Universiteit 
Twente 
 
Beginnende geletterdheid / ict / kennisbasis 
 
Abstract  
(Toekomstige ) leerkrachten die ict-applicaties voor beginnende geletterdheid willen gebruiken 
moeten weten welke kenmerken van de software de positieve effecten bewerkstelligen, en in welke 
settings de effecten optimaal kunnen worden bereikt. Dit onderzoek richt zicht op de kennisbasis die 
(toekomstige) leerkrachten basisonderwijs nodig hebben om effectief gebleken ict-toepassingen voor 
beginnende geletterdheid op adequate wijze in te zetten. Daartoe is een literatuurstudie verricht, is 
een Delphi-studie uitgevoerd en zijn lerarenopleiders via focusgroepen bevraagd. De literatuurstudie 
gaf inzicht in effectieve ict-toepasingen voor beginnende geletterdheid, ontwerpkenmerken van 
effectieve software en richtlijnen voor effectief gebruik. De Delphistudie leidde tot inzichten in de 
kennis en vaardigheden die (toekomstige)leerkrachten minimaal zouden moeten bezitten. De 
focusgroepinterviews met lerarenopleiders liet zien waar prioriteiten liggen, wat haalbaar is, welke 
barrieres voorkomen kunnen worden en waar mogelijke kansen liggen.  
 
Aansluiting met het congresthema 
Dit onderzoek draagt bij aan een door onderzoek-geïnformeerde en in de praktijk haalbare 
kennisbasis voor (toekomstige) leerkrachten basisonderwijs gericht op de inzet van ict ter 
bevordering van beginnende geletterdheid. 
 
Inleiding 
Nu ict steeds vaker in het basisonderwijs wordt ingezet, rijst de vraag of de inzet van ict gechikt is in 
het kleuteronderwijs. Recent onderzoek naar de potentie van ict voor de ontwikkeling van 
beginnende geletterdheid laat zien dat er meerwaarde kan zijn (Segers & Verhoeven 2005; Takacs et 
al., 2015). Maar om die te bereiken, moeten leerkrachten weten welke kenmerken van de software 
de positieve effecten bewerkstelligen, en in welke settings de effecten optimaal kunnen worden 
bereikt. Dit onderzoek richt zicht op de kennisbasis van (toekomstige)leerkrachten om effectief 
gebleken ict-toepassingen voor beginnende geletterdheid op adequate wijze in te zetten.  
 
Theoretisch kader 
Integratie van ict in het onderwijs is uitdagend voor leerkrachten. Ze hebben veel keuze uit mogelijke 
toepassingen, en weinig steun bij het kiezen, en -zeker in de kleutergroepen- zelden richtlijnen voor 
het didactisch gebruik.  Leerkrachten die competent zijn in het gebruik van ict om de ontwikkeling 
van beginnende geletterdheid te bevorderen bezitten kennis en vaardigheden om 1) ict-toepassingen 
te selecteren die effectief zijn voor het stimuleren van beginnende geletterdheid; 2) te bepalen of 
het gebruik van ict toegevoegde waarde heeft voor het onderwijzen van specifieke aspecten van 
beginnende geletterdheid, en 3) effectief gebleken ict-toepassingen zo in te zetten dat deze passen 
bij de ontwikkeling van de kinderen in de eigen groep (NAEYC & Fred Rogers Center (2012).  
 
Onderzoeksvraag 
Welke kennis en vaardigheden hebben (toekomstige) leerkrachten nodig om ict-rijke leeromgevingen 
voor beginnende geletterdheid vorm te geven, aan te passen en te organiseren? 
 
Methode 
Voor de literatuurstudie zijn 46 artikelen geselecteerd op het terrein van ICT en beginnende 
geletterdheid. 
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Via een Delphistudie is gezocht naar consensus onder deskundigen op het terrein van beginnende 
geletterdheid en ict met betrekking tot de kennis/vaardigheden die (toekomstige) leerkrachten nodig 
hebben om ict-toepassingen met een meerwaarde voor beginnende geletterdheid adequaat in te 
zetten.  
 
Vervolgens zijn lerarenopleiders van vijf pabo’s bevraagd via een focusgroepinterview over 1) het 
vigerend curriculum;  2) effectieve ict-toepassingen, ontwerpkenmerken en richtlijnen (op basis van 
tussentijdse resultaten van de Delpistudie) en 3) kansen/barrières voor de integratie van ict t.b.v 
beginnende geletterdheid in  het pabo-curriculum.  
 
Resultaten 
Uit de literatuurstudie bleek dat effectief gebleken ict-toepassingen voor beginnende geletterdheid 
digitale prentenboeken, computer-ondersteunde software voor klank-tekenkoppeling en 
woordenschatontwikkeling, ict-toepassingen waarmee kinderen kunnen ‘lezen en schrijven’, tutorials 
en narratieve  educatieve televisieprogramma’s zijn. Onderzoek naar effectieve ontwerpkenmerken 
van ict-toepassingen en onderzoek naar concrete richtlijnen voor het gebruik van ict-toepassingen in 
het kleuteronderwijs is schaars (Belo et al., under review).  
De resultaten van de Delphistudie hebben geleid tot overeenstemming over noodzakelijke kennis van 
specifieke ict-toepassingen (digitale prentenboeken, educatieve televisieprogramma’s), kennis om te 
werken met ict-toepassingen (doelen/instructies voor gebruik), en richtlijnen voor de wijze waarop 
ict-toepassingen bijdragen aan leerdoelen en leeractiviteiten.  
Uit de focusgroep bleek dat in het pabo-curriculum weinig aandacht is voor ict-toepassingen met een 
meerwaarde voor beginnende geletterdheid. Lerarenopleiders vinden het belangrijk om hier 
aandacht aan te besteden, maar wel op basis van kennis over beginnende geletterdheid. Ze vinden 
het belangrijker om toekomstige leerkrachten te onderwijzen in criteria om ict-toepassingen voor 
beginnende geletterdheid op waarde te beoordelen, dan over specifieke toepassingen, uitgezonderd 
digitale prentenboeken. Lerarenopleiders zien hun eigen beperkte kennis als de belangrijkste 
barrière voor de integratie van ict-toepassingen voor beginnende geletterdheid in het curriculum. 
Om ict-toepassingen voor beginnende geletterdheid in het pabo-curriculum te integreren is het 
noodzakelijk een visie te ontwikkelen en de samenwerking tussen vakinhoudelijke en ict collega’s te 
entameren. 
 
Conclusie/implicaties voor de praktijk. 
Onderzoek naar ict voor beginnende geletterdheid moet niet alleen gaan over effectiviteit van ict-
toepassingen, maar ook over effectieve kenmerken van de software en vooral  over richtlijnen voor 
effectief gebruik, omdat kennis hierover door experts en lerarenopleiders minstens even belangrijk 
wordt geacht voor (toekomstige)leerkrachten. 
 
Referenties 
Belo, N. McKenney, S., Bradley, B. & Voogt, J. (under review). Towards a knowledge base for using ict 

to foster early literacy development: A literature review study. 
NAEYC and the Fred Rogers Center (2012). Technology and interactive media as tools in early 

childhood programs serving children from birth through age 8. Joint Position Statement from 
the National Association for the Education of Young Children and the Fred Rogers Center for 
Early Learning and Children’s Media at Saint Vincent College. Retrieved in June 2012 from 
http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PS_technology_WEB2.pdf 

Segers, E., & Verhoeven, L. (2005). Long-term effects of computer training of phonological awareness 
in kindergarten. Journal of Computer Assisted Learning, 21(1), 17-27. doi: 10.1111/j.1365-
2729.2005.00107.x 

Takacs, Z. K., Swart, E. K., & Bus, A. G. (2015). Benefits and pitfalls of interactive features un 
technology-enhanced storybooks. A meta-analysis. Review of Educational Research, 1-42. doi: 
doi:10.3102/0034654314566989  
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Symposium 97 : Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor 
lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal! 
J. Hurtekant, Arteveldehogeschool, F. Maes, KU Leuven, K. Carnel, UC Leuven-Limburg, A. 
Adriaenssen, CVO VIVO, H. Tack, Universiteit Gent, D.W.J. De Wilde, Odisee, L. Brille, CVO Kisp 
 

Lerarenopleiders / onderzoek / professionalisering 

 

Abstract 
De doelstelling van dit symposium is om de deelnemers te informeren over het ontwerp en de 
effecten van twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders, en dit telkens 
vanuit het standpunt van de organisatoren en van een deelnemer. 
Dit symposium komt tegemoet aan een lacune in onderwijsonderzoek, onderwijsbeleid en de 
onderwijspraktijk, namelijk een gebrek aan aandacht voor de professionele ontwikkeling van de 
lerarenopleider zelf. Concreet worden twee langdurige professionaliseringstrajecten die tegemoet 
komen aan de recent uitgedrukte professionaliseringsbehoeften van de Vlaamse lerarenopleider 
gepresenteerd (VELOV, 2015). Bovendien bieden de resultaten van het hieraan gekoppelde 
onderzoek antwoord op de fundamentele nood aan evaluatief onderzoek naar veelbelovende 
professionaliseringstrajecten voor lerarenopleiders (Lunenberg et al., 2014). 
In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de “Masterclass voor Lerarenopleiders”, een 
professionaliseringstraject van het Expertisenetwerk School of Education. In de tweede bijdrage 
wordt de Masterclass “Professionalisering van lerarenopleiders via praktijkonderzoek”voorgesteld, 
een samenwerkingsinitiatief tussen Arteveldehogeschool, CVO Het Perspectief en Universiteit Gent. 
Tijdens de presentatie worden de organisatie en de inhoud van het professionaliseringstraject 
gepresenteerd, alsook het daaraan complementaire onderzoek naar de randvoorwaarden van de 
Masterclass. In een derde en vierde bijdrage delen deelnemers hun ervaringen met beide 
professionaliseringsinitiatieven. 
 
Korte beschrijving 
Tijdens dit symposium worden twee professionaliseringstrajecten voor lerarenopleiders 
gepresenteerd. Gemeenschappelijk in beide projecten is de prominente plaats voor leren in/door 
onderzoek. Hierbij wordt gefocust op enerzijds het verwerven van vaardigheden in 
praktijkonderzoek, anderzijds de betekenis van onderzoek voor de eigen professionele identiteit als 
lerarenopleider en als begeleider van toekomstige leraren. 
 
Voorzitter: Ruben Vanderlinde 
Discussiant: Eline Vanassche 
 
Referenties 
Lunenberg, M., Dengerink, J., & Korthagen, F. (2014). The professional teacher educator: professional 

roles, behaviour and development of teacher educators. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense 
Publishers.  

VELOV (2015), De lerende lerarenopleider, Antwerpen: VELOV. 
 
Presentatie 1: ‘De Masterclass voor Lerarenopleiders Onderzocht’ Professionaliseringsinitiatief 
Leuven 
K. Carnel, A. Adriaenssen, J. De Wilde, F. Maes 
 
Inleiding  
Er is in Vlaanderen geen specifieke opleiding voor lerarenopleiders. Lerarenopleiders werden 
doorgaans opgeleid tot leraar, net zoals leraren basis-, secundair of hoger onderwijs. Gezien de 
opdracht van lerarenopleiders een specifieke deskundigheid vereist, is het de vraag of 
lerarenopleiders voldoende voorbereid worden op hun unieke en complexe opdracht. Binnen deze 
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context nam het Expertisenetwerk School of Education het initiatief om een professionaliserings-
traject voor lerarenopleiders te ontwikkelen. In deze bijdrage beschrijven we hoe dit 
professionaliseringstraject vorm kreeg (de eerste twee edities), hoe onderzocht werd welke effecten 
dit traject teweeg bracht en hoe het bijgestuurd werd in functie van een derde editie. 
 
Theoretisch kader  
Lerarenopleiders onderwijzen over onderwijzen. Men spreekt over ‘teaching about teaching’ 
(Loughran, 2006, 2007) of ook over ‘second order teaching’ (Murray & Male, 2005). Leraren opleiden 
veronderstelt om die reden een deskundigheid die verschilt van het lesgeven in het 
leerplichtonderwijs of in het hoger onderwijs buiten de lerarenopleiding. Vanuit deze focus werd de 
Masterclass voor Lerarenopleiders ontwikkeld. Daarbij kozen we uitdrukkelijk voor een 
vormingstraject met drie leerwegen: 3 of 4 thematische meerdaagse bijeenkomsten gespreid over 
het academiejaar, een supervisietraject en het uitvoeren van een praktijkonderzoek.  
De tweede editie werd opgenomen binnen een School of Education project met als bedoeling om - 
naast de organisatie van een tweede editie - deze ook grondig te onderzoeken en bij te sturen in 
functie van een derde editie. Deze bijdrage rapporteert over dit onderzoek van de tweede editie. 
 
Onderzoeksvragen  
De onderzoeksvragen die centraal staan in deze bijdrage zijn: 
heeft de Masterclass voor Lerarenopleiders invloed op de professionele ontwikkeling van de 
deelnemers en zo ja, tot welke veranderingen heeft dit geleid? Bereiken we de beoogde 
leerresultaten? 
wat zijn de werkzame elementen? M.a.w. welke elementen in de Masterclass hebben daarvoor 
gezorgd? 
 
Methode  
We kunnen dit onderzoek omschrijven als praktijkgericht onderzoek dat zich op de grens van 
evaluatie- en ontwerponderzoek bevindt. De wijze waarop de tweede editie van de Masterclass werd 
onderzocht, kan getypeerd worden als een evaluatieonderzoek. Het cyclisch ontwerpen van de 
verschillende edities en het tussenin onderzoeken of de beoogde doelstellingen bereikt worden ter 
verbetering van een volgende editie mag worden opgevat als een ontwerponderzoek (Dieussaert, 
Smits, & Gobin, 2011). 
De gegevens die werden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden komen voort uit een 
schriftelijke bevraging bij de start van de Masterclass, focusgesprekken met de deelnemers en 
semigestructureerde interviews met een steekproef van deelnemers en hun opleidings-
verantwoordelijken. 
 
Resultaten 
We stellen vast dat de beoogde leerresultaten in wisselende mate bereikt werden. Dit bleek 
afhankelijk van de individuele verwachtingen, motivatie, maar ook van de groep waarin men zat. 
Als werkzame elementen kwamen de volgende aspecten naar voren.  
Een meerdaags traject, gespreid in de tijd leidt tot informeel en formeel leren en versterkt de 
vorming van een leergemeenschap,  
De specifieke focus op lerarenopleiders waardoor een ‘community of practice’ binnen diverse 
contexten wordt gevormd, biedt veel leerkansen, 
De combinatie van verschillende insteken (theoretische input, werken vanuit ervaring, reflectie en 
toepassing) verhoogt de kans op diepgaand leren. 
De link met de eigen praktijk en/of ontwikkelingen in de eigen opleiding versterkt het leren. 
Als hinderpalen kwamen naar voor: 
De verschillende werkwijze in de twee leergroepen; 
Het vrijblijvend karakter van het intervisietraject en het praktijkonderzoek. De werklast van het ganse 
traject. 
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Conclusie, discussie en implicaties voor de praktijk 
De resultaten bevestigen de effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies die Van Veen, 
Zwart, Meirink en Verloop (2010) vaststelden in hun reviewstudie. 
Duurzame professionaliseringskansen, specifiek gericht op lerarenopleiders en gericht op duurzaam 
leren zijn beperkt in Vlaanderen. Nochtans geven de deelnemers aan dat een dergelijk intensief 
traject zinvol is voor hun specifieke opdracht. 
 
Referenties 
Dieussaert, K., Smits, D., & Goubin, E. (2011). Onderzoek in de praktijk. Een gids voor praktijkgericht 

onderzoek. Leuven / Den Haag: Acco. 
Loughran, J. (2006). Developing a pedagogy of teacher education. Understanding teaching and 

learning about teaching. London: Routledge. 
Loughran, J. (2007). Researching teacher education practices: Responding to the challenges, 

demands, and expectations of self-study. Journal of Teacher Education, 58, 12-19. 
Murray, J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field. Teaching and 

Teacher Education, 21(2), 125-142. 
Van Veen, K., Zwart, R., Meirink, J., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren. Een 

reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringinterventies van leraren. 
Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten. 

 
Presentatie 2 ‘De Masterclass Praktijkonderzoek voor Lerarenopleiders’ 
Professionaliseringsinitiatief Gent 
H. Tack, J. Hurtekant 
 
Inleiding  
Ondanks de stijgende aandacht in onderzoek en beleid voor het doen van onderzoek als 
lerarenopleider, lijkt het huidige professionaliseringsaanbod voor Vlaamse lerarenopleiders hieraan 
niet tegemoet te komen. De meeste lerarenopleiders – ongeacht de fase in hun carrière – geven aan 
nood te hebben aan langdurige professionaliseringsinitiatieven die focussen op het ontwikkelen van 
een onderzoekende houding en het ontplooien van de rol van lerarenopleider-onderzoeker (VELOV, 
2015). 
 
Theoretisch kader  
Praktijkonderzoek wordt in de internationale onderzoeksliteratuur naar voor geschoven als een 
beloftevolle strategie om als lerarenopleider aan je eigen professionele ontwikkeling te werken 
(Lunenberg et al., 2014). Praktijkonderzoek is de systematische en intentionele studie naar de eigen 
professionele praktijk om op die manier zowel (1) je eigen praktijk te verbeteren (2) als de 
ontwikkelde kennis publiek te delen en op die manier bij te dragen aan een gefundeerde kennisbasis 
in de lerarenopleidingen (Loughran, 2007). Ondanks het veelbelovende karakter van 
praktijkonderzoek lijkt implementatie in de praktijk niet altijd even evident (Lunenberg et al., 2014). 
De onderzoekersrol is voor de meeste lerarenopleiders nieuw en een gebrek aan tijd, informatie en 
ondersteuning vormen bovendien belangrijke obstakels voor lerarenopleiders om aan onderzoek te 
doen (Lunenberg, Zwart & Korthagen, 2010).  
 
Onderzoeksvraag  
De onderzoeksvraag centraal in deze bijdrage is: ‘Hoe kan een professionaliseringstraject voor 
lerarenopleiders praktijkonderzoek ontwikkeld en georganiseerd worden?’. Hierbij wordt ingegaan op 
de organisatie en de inhoud van het professionaliseringstraject, en het daaraan gekoppelde 
complementaire onderzoek dat inzicht verschaft in randvoorwaarden en de impact van de 
Masterclass.  
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Methode 
Voor het ontwikkelen en implementeren van de Masterclass baseerden we ons op de principes van 
educational design research (Mc Kenney & Reeves, 2012). In een eerste fase, verwierven we inzicht 
in ‘praktijkonderzoek’ op basis van uitgebreid literatuuronderzoek (o.a. Lunenberg et al. 2014) en 
door het organiseren van interviews met (inter)nationale experten. Daaropvolgend werd een 
gezamenlijke visie ontwikkeld met betrekking tot de omschrijving, doelen, voor- en nadelen van 
praktijkonderzoek. Vervolgens werden opeenvolgende prototypes afgetoetst bij verschillende 
stakeholders en werd in 2014 een eerste editie van de Masterclass georganiseerd. Complementair 
aan het ontwikkel- en organisatiewerk werd bovendien onderzoek opgezet naar dit 
professionaliseringstraject. In 2014-2015 werd een aangepaste, meer ambitieuze opzet met 
deelnemers uit negen verschillende lerarenopleidingen georganiseerd.  
 
Resultaten 
In januari 2014 namen 16 lerarenopleiders van twee lerarenopleidingen deel aan de eerste editie van 
de Masterclass. Gebaseerd op de cyclus van praktijkonderzoek van Van der Donk & Van Lanen (2012) 
doorliepen de deelnemers onder begeleiding de verschillende fasen van het praktijkonderzoek. 
Hierbij wisselden ze gedurende groepssessies hun ervaringen uit met andere collega-opleiders. 
Tijdens de bijeenkomsten werd zowel aanbod- als vraaggericht gewerkt. Het project koos er bewust 
voor om te werken met professionele leergemeenschappen die opleidings- en 
instellingsoverschrijdend worden ingericht. 
Op basis van een intensieve opvolging van de Masterclass blijkt dat praktijkonderzoek indien 
uitgevoerd in professionele leergemeenschappen én onder begeleiding inderdaad een succesvolle 
strategie is in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. De 
Masterclass levert opbrengsten op verschillende niveaus: (1) het niveau van de opleidingspraktijk, (2) 
het niveau van de publieke kennisbasis van de lerarenopleidingen en op (3) het niveau van de 
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. 
 
Conclusie, discussie en implicaties voor de praktijk 
Deze bijdrage toont aan dat de organisatie van kleinschalige en lokale projecten zoals de Masterclass 
afhankelijk is van de aanwezigheid van structurele ondersteuning en de ‘goodwill’ van verschillende 
betrokkenen (Lunenberg et al., 2014). Wij onderstrepen het belang om dergelijke projecten verder te 
ondersteunen, vanuit de erkenning dat het opleiden van toekomstige leraren geen ‘ad hoc’ activiteit 
is en dat hiertoe specifieke diepgaande expertise vereist is die niet voldoende 
ontwikkeld/ondersteund kan worden in het huidige courante professionaliseringsaanbod van 
kortlopende workshops en nascholingen (VELOV, 2015). Bovendien benadrukken we het belang van 
voldoende ‘maatwerk’ waarbij lerarenopleiders professionaliseringsnoden in hun eigen context en 
opleidingspraktijk kunnen aanpakken (Vanassche, 2014). Pas wanneer deze noden gewaarborgd en 
erkend worden geloven wij in een sterkere en kwaliteitsvollere lerarenopleiding voor iedereen. 
 
Referenties 
Donk, C. van der & Lanen, B. van (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 
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Lunenberg, M., Dengerink, J., & Korthagen, F. (2014). The professional teacher educator: professional 

roles, behaviour and development of teacher educators. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense 
Publishers. 
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Vanassche, E. (2014). (Re)Constructing Teacher Educators’ Professionalism: Biography, Workplace 

and Pedagogy. Leuven, Faculty of Psychology and Educational Sciences. 
VELOV (2015). De lerende lerarenopleider, Antwerpen: VELOV. 
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Presentatie 3: ‘Ervaring van deelnemer van de Leuvense Masterclass’ 
J. De Wilde 
 
In dit symposium willen we ook uitdrukkelijk de deelnemers van de twee trajecten aan bod laten 
komen. De bijdrage van de deelnemer van de Masterclass voor Lerarenopleider is echter veeleer 
reflectief en beschouwend, in confrontatie met de onderzoeksgegevens die uit het onderzoek uit 
bijdrage 1 blijken en heeft dus niet de structuur van een onderzoeksbijdrage. 
 
Deze bijdrage zal in eerste instantie een aantal motieven toelichten die de ex-deelnemer aanzetten 
om in de Masterclass voor Lerarenopleiders van School of Education te stappen. Hij zal die ook 
trachten te vergelijken met de expliciete en impliciete verwachtingen van andere deelnemers zoals 
die uit interviews en informele gesprekken naar voor komen. Daarbij zal hij bijvoorbeeld toelichten 
dat heel wat ervaren lerarenopleiders na verloop van tijd de nood ervaren aan een actualisering van 
hun algemene inzichten en denkkaders inzake lerarenopleiding. Op dat vlak blijven ze immers vaak 
moeilijker bij dan wat betreft hun vak- of functiespecifieke inzichten. 
Hij zal ook aangeven dat er naast motieven vaak ook concrete aanleidingen zijn om deel te nemen, 
bv. een aangekondigde (her)visitatie of het anticiperen op een nieuwe verantwoordelijkheid binnen 
de opleiding. 
In het tweede deel zal hij toelichten in welke mate hij de door hemzelf en door de organisatoren 
vooropgestelde doelen gerealiseerd meent voor zichzelf en voor de ruimere groep. Daarvoor zal hij 
zich eens te meer baseren op een combinatie van onderzoeksgegevens vergaard na de tweede editie 
(zie bijdrage 1) en op zijn eigen perceptie en ervaring van de eerste editie.  
Hierbij zal hij onder meer stilstaan bij het feit dat deelnemers de Masterclass voor Lerarenopleiders 
eerder als een geheel, een totaalbeleving, ervaren dan als een combinatie van leerlijnen en 
afzonderlijke inputs. Dat Gestalt levert vooropgestelde leerresultaten op maar ook een aantal 
onvoorziene en persoonlijke. Tot die eerste categorie horen het verdiepen rond en problematiseren 
van bepaalde inzichten en concepten zoals congruent opleiden en het verbreden van zijn 
competenties inzake onderzoek en reflectie. Tot die tweede groep horen voor de specifieke 
deelnemer vooral het besef dat de identiteit van de lerarenopleider een belangrijke oriënterende 
factor is voor zijn professionele praktijk en het gegeven dat het concept ‘leren’ in de lerarenopleiding 
meer gethematiseerd kan en moet worden.  
 
Presentatie 4 ‘Ervaring van deelnemer van de Gentse Masterclass’: Historisch redeneren: een 
reality check 
L. Brille 
 
In dit symposium willen we ook uitdrukkelijk de deelnemers van de twee trajecten aan bod laten 
komen. De bijdrage van de deelnemer van de Gentse Masterclass bestaat uit de beschrijving van het 
praktijkonderzoek dat werd uitgevoerd gedurende dit professionaliseringsinitiatief. Net zoals bijdrage 
3 zal hierbij gedurende het symposum eveneens aandacht worden besteed aan het reflectieve en 
beschouwende aspect. 
 
Inleiding en theoretisch kader  
Actueel onderzoek in vakdidactiek geschiedenis beklemtoont het belang van het historisch 
redeneren, de combinatie van kennis: “knowing history”, en vaardigheden en attitudes: “doing 
history”. Vansledright en Limon (2006) ontwikkelden de concepten “knowing history” en “doing 
history”. Van Boxtel en Van drie (2012 )verfijnden verder dat “knowing history” en “doing history” 
geen losstaande methodieken zijn, maar geïntegreerd moeten worden aangeboden, het  historisch 
redeneren. Wanneer je bijvoorbeeld historische recurrenties wil opsporen, is ook feitelijke 
geschiedenis hierbij noodzakelijk (Havekes, Van Boxtel & Coppen, 2012).  Ondanks de 
epistemologische eenstemmigheid binnen het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, gebeurde 
er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar de  aanwezigheid van historisch redeneren in 
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geschiedenisonderwijs. Zowel binnen de lerarenopleiding als in het secundair onderwijs werd de 
aanwezigheid en de effecten van het historisch redeneren nog weinig gemeten.  
 
Probleemstelling en onderzoeksvragen  
Deze huidige discrepantie zorgt voor een gebrekkige doorstroom van fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek naar het werkveld.  Vanuit mijn praktijk als lerarenopleider 
geschiedenis, merk ik immers dat studenten in opleiding het zeer moeilijk hebben met het integreren 
van het historisch redeneren in hun lessen. Studenten moeten een leerproces initiëren dat het 
denken op metaniveau stimuleert: leerlingen feitelijke kennis over de geviseerde culturele groepen 
binnen de Holocaust volstaat niet, om tot het niveau van het historisch redeneren te komen, moet je 
leerlingen doen inzien dat in moeilijke periodes doorheen de geschiedenis vaak dezelfde culturele 
groepen worden geviseerd.  Om dit praktijkprobleem te doorgronden, stonden daarom volgende 
onderzoeksvragen centraal: 
Vinden mijn studenten de methodiek van het historisch redeneren wel noodzakelijk binnen 
geschiedenislessen? 
Waarom is het zo moeilijk voor mijn studenten om theoretische concepten naar de praktijk te 
vertalen? 
Hoe kan ik, als vakdidacticus geschiedenis, mijn didactiek van de tweede orde verbeteren om 
historisch redeneren te stimuleren?  
 
Methodologie 
De onderzoeksvragen werden beantwoord aan de hand van een casestudy. Vier studenten met 
dezelfde vooropleiding (master geschiedenis) en hetzelfde didactische parcours (allen volgden de 
derde didactisch module) werden met behulp van vakdidactische sessies voorbereid op het uitvoeren 
van een vakdidactische stage. 
Deze casestudy omvatte een kwalitatieve bevraging (kennis over het historisch redeneren bij 
aanvang), een trainingssessie (vakdidactische sessies ter voorbereiding van de stage), een experiment 
(uitvoeren van 1 uur observatie van de vakmentor, 1uur observatie van de duopartner en 1 uur 
lesrealisatie), een feedbackassessment en reflectieve focusgroep.  
 
Resultaten 
Uit de kwalitatieve bevraging voor het experiment bleek dat de cursisten hun voorkennis over het 
historisch redeneren vooral uit hun vooropleiding haalden. De specifieke lerarenopleiding leverde 
hen slechts een beperkte theoretische grondslag aan. Dit resultaat is opmerkelijk, omdat de focus 
binnen de masteropleiding ligt op het opleiden van historici en niet op leraren geschiedenis. In de 
lesvoorbereidingen die de studenten voor het experiment maakten, viel op dat  - ondanks de training 
vooraf – vooral “knowing history” aan bod kwam. “Doing history” werd veel minder 
geïmplementeerd en van een integratie was nauwelijks sprake. Binnen het experiment en het 
feedbackassessment werd duidelijk dat de kennis van vakmentoren over historisch redeneren 
beperkt was, en de feedback zich vooral toespitste op algemeen didactische tips. Tijdens de 
focusgroep gaven studenten aan zich veiliger  te voelen bij “knowing history”, hoewel ze overtuigd 
zijn van het belang van historisch redeneren.  Ze ervaren weinig steun van de vakmentoren en 
beroepen zich vooral op handboeken om lessen voor te bereiden.  
 
Conclusies en implicaties voor praktijk  
Uit dit praktijkonderzoek werd de kloof tussen fundamenteel vakdidactisch onderzoek en het 
werkveld bevestigd. Vakmentoren zijn weinig vertrouwd met deze methodiek en ook studenten 
hebben moeilijkheden met het toepassen van historisch redeneren. 
 Dit betekent dat lerarenopleiders geschiedenis een belangrijke brugfunctie hebben:  in de 
lerarenopleiding moeten er handvaten voorzien worden voor de praktische toepassing van 
wetenschappelijke inzichten. Studenten moeten concrete tools aangeboden krijgen, en moeten deze 
kunnen inoefenen alvorens ze naar het werkveld trekken. Vakdidactische training voor vakmentoren 
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is ook essentieel: het wetenschappelijk onderzoek mag zich niet langer terugtrekken in zijn ivoren 
toren. Nu wordt er immers te vaak beroep gedaan op handboeken als houvast, die een impliciet 
canon kunnen overbrengen op leerkracht en leerling.  
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Onderzoekspresentatie 17 :  De Kennisbasis ICT en de lerarenopleidingen 
J. de Vries, Hogeschool Windesheim, J. van der Molen, Hogeschool Windesheim, W. Trooster, 
Hogeschool Windesheim 
 
Kennisbasis ICT  / lerarenopleidingen 
 
Abstract 
Het management van het domein Bewegen & Educatie van Hogeschool Windesheim wilde de 
effecten weten van het beleid op deKennisbasis ICT (Bottema, Erkelens, Hoeff, van der Linde, Schols, 
Tollenaar-Hartogensis, Bos-Wierda & Barendsen, 2013) bij de lerarenopleidingen. Onderzoek toonde 
aan dat er ruimte is voor verbetering van de ICT-competenties van lerarenopleiders en studenten. 
Aanbevelingen worden gedaan om het beleid aan te passen. 
 
Waarom past de bijdrage binnen het thema van het congres? 
De bijdrage is een goed voorbeeld van onderzoek van de eigen praktijk, uitgevoerd door 
lerarenopleiders/onderzoekers, waarbij zowel de organisatie, de studenten en de lerarenopleiders 
zijn betrokken. De uitkomsten leiden onder meer tot ontwerpgericht onderzoek naar de 
professionalisering en educatieve innovatie door middel van docentontwikkelteams. 
 
Onderzoeksverslag 
 Inleiding 
In 2009 verscheen op initiatief van de ADEF de Kennisbasis ICT (Bottema et al., 2013) Deze 
Kennisbasis beschrijft de ICT-competenties van startbekwame docenten (2e graad) aan de hand van 
de onderdelen attitude, digitale basisvaardigheden, informatie- en mediageletterdheid en didactisch 
handelen. 
Het management van het domein Bewegen & Educatie van Hogeschool Windesheim wilde weten 
welke resultaten het beleid had opgeleverd ten aanzien van de ICT-competenties van 
lerarenopleiders en studenten. Zo nodig was advies over een aanpassing van de gehanteerde 
strategie gewenst. 
 
 Theoretisch kader 
De Vier in balans- monitor van Kennisnet (2012) laat zien dat het gebruik van ICT weliswaar langzaam 
toeneemt, maar dat leraren ICT vooral gebruiken als aanvulling en verrijking op hun bestaande 
lespraktijk. In de meeste gevallen is er geen wezenlijke verandering van de didactische aanpak van de 
leraar, maar wordt ICT ingezet in een voor hem of haar bekende context. Tondeur, Van Braak, Sang, 
Voogt, Fisser & Ottenbreit-Leftwich (2012) laten zien dat het gebruik van technologie door 
startbekwame docenten significant onbenut is en dat beginnende leraren zich niet goed voorbereid 
voelen op het gebruik van technologie in hun klaslokalen. Kral (2009) stelt dat hogerejaars studenten 
van lerarenopleidingen zich niet meer dan basaal vaardig achten in het gebruik van ICT in de klas. 
Recent onderzoek van Kennisnet (z.d) laat zien dat lerarenopleidingen onvoldoende aansluiten bij de 
digitalisering van het onderwijs. Volgens Kay (2006) zijn lerarenopleidingen op zoek naar de juiste 
strategieën om studenten voor te bereiden op het gebruik van ICT in het onderwijs. 
 
Centrale onderzoeksvraag 
In hoeverre is de Kennisbasis ICT (Bottema et al., 2013) geïmplementeerd in de lerarenopleidingen 
VO, PABO, CALO en TLO van het domein Bewegen & Educatie en op welke wijze kan het beleid zo 
nodig worden aangepast? 
 
Methode 
Het onderzoek bestond uit een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Beleidsdocumenten 
zijn geanalyseerd op en managers zijn geïnterviewd over visie en beleid. 
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Lerarenopleiders (N=80) studenten (N=52) zijn via vragenlijsten bevraagd op hun ICT-competenties, 
op de vier onderdelen van de Kennisbasis ICT (Bottema et al., 2013) en studenten is gevraagd naar 
het aanleren van hun ICT-competenties. 
Met een selectie van lerarenopleiders is een focusinterview gehouden over visie en beleid en met 
studenten over de vormgeving van hun ICT-competenties. Daarnaast zijn er lessen van studenten en 
lerarenopleiders geobserveerd. Verder is een selectie van modulen in de elektronische leeromgeving 
geanalyseerd. 
 
Resultaten 
Vragenlijsten, gemiddelden 
a. Attitude: 4.1 (lerarenopleiders); 4,0 (studenten). 
b. Digitale basisvaardigheden: 3,3 (lerarenopleiders); 3,6 (studenten). 
c. Informatie- en mediageletterdheid: 2,6 (lerarenopleiders); 2,9 (studenten). 
d. Didactisch handelen: 3,4 (lerarenopleiders); 3,5 (studenten). 
e. Meningen van studenten over de vormgeving van hun ICT-competenties: Rolmodel: 3.1; 
Reflecteren 2,9; Ontwikkelen 2,9; Samenwerken 2,8; Authentieke ervaringen 3,1; Feedback 2,1. 
 
Interviews managers, lerarenopleiders en studenten 
Managers geven aan dat de ontwikkeling van ICT-competenties van lerarenopleiders en studenten 
een belangrijk maar complex beleidsthema is en verwijzen mede naar de individuele 
verantwoordelijkheid van lerarenopleiders. Lerarenopleiders geven aan niet altijd een herkenbaar 
beleid te zien. Studenten ondersteunen de (magere) uitkomsten van figuur 6 en zien bij sommige 
individuele lerarenopleiders goede voorbeelden van integratie van technologie, inhoud en didactiek. 
 
Documentenanalyse 
Beleidsdocumenten bevatten zowel strategische als operationele elementen. Het geformuleerde 
beleid wordt niet altijd consequent uitgevoerd. 
 
Lesobservaties van studenten en lerarenopleiders 
Met name lerarenopleiders laten goede voorbeelden zien van het gebruik van technologie dat zowel 
de inhoud als de didactiek ondersteunt. 
 
Analyse van modulen in de elektronische leeromgeving 
Een gedeelte van de modulen laat goede voorbeelden zien van ICT-gebruik. 
 
Conclusies 
De uitkomsten van het onderzoek geven een helder beeld van de stand van zaken van de Kennisbasis 
ICT (Bottema et al., 2013). Management, lerarenopleiders en studenten maakten deel uit van het 
onderzoek. De uitkomsten zijn gepresenteerd aan en besproken met het management en 
hogeschoolhoofddocenten. Het management gaf aan dat de resultaten niet in alle gevallen het 
ambitieniveau halen. 
Een van de aanbevelingen is daarom om teams van lerarenopleiders, in de eigen specifieke context, 
te laten werken aan de ICT-competenties van henzelf en die van studenten. Te overwegen valt om 
studenten ICT-portfolio’s te laten gebruiken. Zowel teams van lerarenopleiders als studenten kunnen 
zich door LAB21, het onderwijskundig en technologisch adviescentrum van de hogeschool, laten 
ondersteunen. 
Binkhorst, Handelzalts, Poortman & van Joolingen (2015) geven aan dat (multi-institutionele) 
docentontwikkelteams een goede bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering van docenten 
en educatieve innovatie. De onderzoekers gaan, als vervolg op het hier gepresenteerde onderzoek, 
een ontwerpgericht onderzoek uitvoeren naar de kenmerken en het functioneren van 
docentontwikkelteams van lerarenopleiders, studenten en leraren voortgezet onderwijs.  
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Onderzoekspresentatie 138 : Digitale Didactiek: een exploratieve casestudie 
naar een opleidingstraject ‘online lesgeven' 
B. Philipsen, Vrije Universiteit Brussel, J. Tondeur, Universiteit Gent, C. Zhu, Vrije Universiteit Brussel 
 

Digitale didactiek / online lesgeven / professionele ontwikkeling 
 

Abstract 
De opkomst van online leren in het hoger onderwijs creëert de mogelijkheid tot vele nieuwe 
manieren van lesgeven en onderwijzen. Dit vraagt vaak om een doelgerichte professionalisering van 
lesgevers en docenten. Het project Digitale Didactiek biedt lesgevers de kans om de mogelijkheden 
van online lesgeven te verkennen, en dit vanuit een pedagogisch didactische benadering, met minder 
nadruk op de technologie 'an sich'. Door middel van een inhoudsanalyse en een thematische analyse, 
worden de antwoorden van zowel de participanten (de lesgevers), als de coaches geanalyseerd. Uit 
de resultaten blijkt dat de participanten uit eigen wil deelnemen, om persoonlijke en professionele 
redenen. De inhoud wordt relevant ervaren en zowel coaches als participanten zien een duidelijke 
meerwaarde voor de praktijk. De participanten geven echter aan dat ze minder zeker zijn of ze de 
inhoud van de professionalisering ook effectief kunnen implementeren in hun eigen praktijk.  
 

Korte beschrijving 
Het ontwikkelen van een goede online leeromgeving is anders dan in een face-to-face setting. Door 
een onderzoeksmatige houding, en zich te baseren op eigen en ander onderzoek, kunnen lesgevers 
zelf en in team nagaan hoe ze best streven naar een optimale manier van online lesgeven.  
 
Inleiding 
Dit project streeft ernaar om trainers, instructeurs en docenten (hierna: ‘lesgevers’) de meerwaarde 
van een digitale didactiek te laten ervaren. Dit door hen een opleidingstraject (OT) te laten 
doorlopen, waarbij ze hands-on ervaringen opdoen in de online leeromgeving van Digitale Didactiek. 
De focus ligt tijdens het OT vooral op de vakdidactische aspecten en minder op de technologie zelf. 
Het is het doel om vanuit een theoretische basis inzichten, ervaringen en ideeën op te doen, die in de 
eigen praktijk geïmplementeerd kunnen worden. 
 
Theoretisch kader  
Aan de basis van dit OT ligt het TPACK-model, waar de nadruk ligt op de relaties tussen 
pedagogische, technologische en vakinhoudelijke kennis (Koehler & Mishra, 2009). Het OT kadert 
binnen de nood aan professionaliseringsmogelijkheden voor lesgevers die zich bevinden in het veld 
van online leren. Het komt tegemoet aan het bieden van trainingsmogelijkheden, daar waar 
onderzoek reeds aantoont dat lesgevers te weinig ervaring hebben met het gebruik en de integratie 
van online leren (Kelz, 2011; Titova, 2012).  
 
Onderzoeksvraag  
Met het voorliggend onderzoek trachten we de volgende drie specifieke onderzoeksvragen te 
beantwoorden:  
a) Wat zijn de redenen tot deelname aan het opleidingstraject en de concrete verwachtingen t.a.v. 
het OT? 
b) Wat zijn de onmiddellijke ervaringen van de participanten (i.e. de lesgevers) met het OT? 
c) Wat zijn de ervaringen van de coaches (die de lesgevers begeleiden) met het OT? 
 
Methodologie 
Om een antwoord te formuleren op de eerste twee specifieke onderzoeksvragen, wordt er gebruik 
gemaakt van online vragenlijsten met numerieke en tekstuele antwoord-mogelijkheden. Om de 
derde specifieke onderzoeksvraag te beantwoorden, organiseren we twee contactmomenten ter 
dataverzameling betreffende de ervaringen van de coaches: een participant observation en een 
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focusgroepgesprek. De online vragenlijsten worden geanalyseerd door middel van een 
inhoudsanalyse (Patton, 2015) en een thematische analyse (Howitt, 2010). De contactmomenten met 
de coaches en de daarmee gelieerde kwalitatieve data worden via een thematische analyse 
geanalyseerd.  
 
Resultaten  
Uit de data blijkt dat alle lesgevers uit eigen wil deelnemen, en meestal een combinatie vertonen van 
persoonlijke en professionele interesse. De lesgevers geven aan tevreden te zijn over de online 
begeleiding, die ze tijdens het OT hebben ontvangen. Verder geven ze ook aan dat de inhoud van het 
OT relevant is voor hun eigen onderwijspraktijk. Ze zijn echter minder zeker over de mogelijkheden 
die ze hebben, binnen hun eigen institutionele context, om deze inhoud ook effectief te 
implementeren: “Te integreren zeker, eenvoudig, dat weet ik nog niet. Er komt toch heel wat bij te 
kijken. Vooral de tijdsinvestering bij het ontwikkelen en dissemineren, is aanzienlijk.”(Participant).  
De bevindingen van de coaches en de lesgevers waren doorheen het ganse onderzoek zeer 
gelijklopend en ze geven beide aan dat ‘coaching en ondersteuning’ een essentieel onderdeel zijn 
van het OT. Tot slot zijn de aanbevelingen vooral gericht naar het praktische niveau. Het online leren 
over online lesgeven, gaf de participanten meteen de kans om zich hands-on en ervaringsgericht te 
professionaliseren.  
 
Conclusie en discussie  
Binnen dit OT zien de participanten een duidelijke link met hun eigen praktijk, waar ook volgens de 
coaches een grote meerwaarde ligt. Het situeren van een professionaliserings-programma in de 
lespraktijk van de lesgevers, is een goede strategie om deze programma’s relevant te maken voor de 
participanten (Borko, Jacobs, & Koellner, 2010). De mogelijkheid om de inhoud in de eigen praktijk te 
integreren, wordt opvallend genoeg minder positief ingeschat. Dit wordt ook aangetoond door 
Guskey (2000), die erop wijst dat lesgevers na een professionalisering niet altijd de mogelijkheden 
hebben om dat wat geleerd is effectief te implementeren in de eigen praktijk. 
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Good practice 3 : Firm goals - flexible means: De Kennisbasis ICT op basis van 
Universal Design for Learning 
R. Wierda, NHL Hogeschool, R.M. Barendsen, NHL Hogeschool 
 

Blended learning / e-didactiek / UDL/Design Thinking 

 

Abstract 
De lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool te Leeuwarden (PO en VO) hebben ervoor gekozen de 
landelijke Kennisbasis ICT volgens de principes van Universal Design for Learning en Design Thinking 
te implementeren en te ondersteunen. Dit houdt in dat studenten op basis van heldere learning 
outcomes flexibel en vraaggestuurd werken aan het verzamelen van authentiek bewijsmateriaal in 
een online portfolio naar eigen ontwerp. Een team van 25 docenten van verschillende disciplines is 
opgeleid tot beoordelaar en student assistenten verzorgen gedurende de hele week ondersteuning 
in een speciaal ingericht InnovationLab. 
In deze presentatie worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat in opdracht van het 
ICT&Didactiek team van de NHL lerarenopleidingen is uitgevoerd. De online enquête is uitgezet 
onder ruim 200 studenten en ingevuld door 90 studenten. Daarnaast hebben 14 collega’s die 
betrokken zijn bij de beoordeling van de ICT portfolio’s de docent-enquête ingevuld. Tot slot worden 
de vervolgstappen en verbeteracties gepresenteerd die op basis van de onderzoeksresultaten 
geformuleerd zijn. 
 

Waarom past deze presentatie binnen de thematiek? 
De presentatie zal laten zien hoe onderzoek in een resultaatverantwoordelijk en multidisciplinair 
team van docenten en student-assistenten leidt tot gerichte verbeteracties met als doel het 
onderwijs passend en uitdagend te maken voor iedere individuele student volgens de principes van 
UDL. 
 
Voorstel 
Vanaf 2011 hebben de tweedegraads lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool de Kennisbasis ICT 
integraal ingevoerd. Op basis van vooronderzoek bleek dat de beginsituatie van studenten zo divers 
is op het gebied van ICT-skills en e-didactiek dat ervoor gekozen is dit onderdeel niet cursorisch aan 
te bieden. Op basis van de principes van UDL zijn de volgende ontwerpprincipes toegepast (Firm 
goals - Flexible means) 
- De competenties en bijbehorende rubric worden in een overzichtelijke online omgeving 
(https://sites.google.com/site/kennisbasisict/) voor alle studenten en docenten gepubliceerd. 
Uitgangspunt is de diversiteit van studenten; dit houdt in dat materiaal tekstueel, visueel en via 
formatieve testen te benaderen valt. 
- Bij de start van hun studie krijgen de studenten voorlichting hierover met de boodschap dat ze het 
afrondende interview kunnen doen wanneer ze klaar zijn maar uiterlijk vóór aanvang van de LIO-
stage. Dit betekent dat een student drie jaar de tijd heeft om bewijs te verzamelen. Maar “klaar is 
klaar”, dus studenten die in jaar 2 of zelfs jaar 1 voldoende bewijsmateriaal hebben verzameld 
kunnen het onderdeel afronden. Er wordt gewerkt met een permanente online inschrijfmodule 
zonder deadlines en zonder toetsweken. 
- Er is een InnovationLab ingericht waar alle mogelijke ICT applicaties en hardware beschikbaar zijn 
(device agnostic) waar studenten en collega's mee kunnen experimenteren. Daarnaast kunnen 
studenten 5 dagen per week tijdens de open inloop hulp en advies krijgen bij de vulling en 
samenstelling van hun portfolio. De door de NHL gebruikte electronische leeromgeving bleek de 
gekozen UDL-aanpak niet te ondersteunen. Daarom is een online pendant van het fysieke 
InnovationLab ontwikkeld en gebouwd (http://innovationlab.nhl.nl/) waar studenten o.a. hun 
portfolio kunnen maken en (internationale) groupspaces tot hun beschikking hebben. 
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- Er is in 2011 gestart met drie e-didactiek experts die elk twee collega's coachten om e-didactiek 
beoordelaar te worden. Met elk jaar een aantal nieuw getrainde collega's zit het team nu op 25 
collega's die competent zijn als e-didactiek beoordelaar. 
Nu het ICT&Didactiek portfolio binnen alle NHL lero’s (voltijd, deeltijd, Vo en Pabo) volledig uitgerold 
is werd het hoog tijd de huidige praktijk tegen het licht te houden en gerichte verbeterpunten te 
traceren. In de presentatie zullen - naast de succesverhalen - de punten die matig of slecht scoorden 
aan bod komen en zullen de gerichte verbeteracties vanuit zowel het ICT&Didactiek team als de 
opleidingen zelf, gepresenteerd worden. Ook zal de waardering door docenten en studenten van de 
UDL-gerichte benadering en organisatie aan bod komen. 
Het onderzoek biedt daarnaast een aantal interessante perspectieven op : 

- Professionalisering op het gebied van e-didaktiek van docenten 
- De werking van resultaatverantwoordelijke teams 
- De meerwaarde van student-assistenten als ICT-experts 
- Het belang van helder geformuleerde Learning Outcomes 

 

 
InnovationLab  
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Good practice 139 : Franse literatuur, drama en docentenvaardigheden. Een 
motiverende drieslag. 
F. Lucas, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Docentenvaardigheden / drama / literatuur 

 

Abstract 
In deze presentatie wordt verslag gedaan van het project drama en literatuur dat op de HAN in 
Nijmegen in samenwerking tussen de sectie drama en de sectie Frans wordt uitgevoerd. Eerste- en 
tweedejaars studenten Frans voeren op het toneel sketches, toneelwerken of poëtische teksten op 
die bij het curriculum horen. Dit project maakt het voor de bachelorstudenten Frans mogelijk om 
literatuur te beleven terwijl docentenvaardigheden geoefend worden. 
De leeropbrengsten van het project voor de studenten is deels onderzocht door middel van een 
Learner Report. De vraag die gesteld is gaat over de wijze waarop het koppelen van drama en 
literatuur niet alleen het plezier dat studenten kunnen beleven aan het lezen van literaire teksten 
stimuleert maar ook in hoeverre het opvoeren van literatuur op het toneel het verrijgen van 
docentenvaardigheden bevordert. 
 
Korte beschrijving 
Onderzoek van de opleidingspraktijk is een voorwaarde om na te gaan of de innovatieve 
leerarrangementen die gecreëerd worden beantwoorden aan de doelen die door de lerarenopleiders 
gesteld zijn. Deze bijdrage slaat een brug tussen de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
en het verbeteren van de opleidingspraktijk. 
 
Onderwerp 
Het onderwerp van de presentatie vindt zijn grondslag in het project drama en literatuur met eerste- 
en tweedejaars bachelorstudenten Frans. Studenten lezen literaire teksten en brengen deze teksten 
voor een publiek ter opvoering. Deze werkwijze staat toe emoties aan de literaire werken te 
koppelen, en de teksten met het hele lichaam te beleven. Bovendien maakt drama het voor de 
studenten mogelijk plezier aan literatuur te beleven. 
 
Context 
Het project maakt deel uit van de lessen literatuur die bij de opleiding Frans aan de HAN aan eerste- 
en tweedejaars studenten worden aangeboden. Het curriculum literatuur van de opleiding Frans 
bevat verschillende literaire genres zoals dramateksten, poëzie en narratieve teksten. Sinds 2008 
werk ik samen met Jet de Jong, dramadocent aan de HAN, om onze bachelorstudenten Frans teksten 
uit deze verschillende genres op het toneel te laten opvoeren. 
  
Doelen 
Bij de start van het drama- en literatuurproject was het voornaamste doel om literatuur 
aantrekkelijker voor studenten te maken. In de loop der jaren echter is er een verscheidenheid aan 
doelen er aan toegevoegd. Literatuur wordt traditioneel aan leesvaardigheid gekoppeld. Door 
literaire teksten te laten opvoeren kunnen kan literatuur ook voor luister-, spreek- of zelfs 
schrijfvaardigheid aangewend worden. Uitspraak en prosodie worden eveneens op het toneel 
geoefend. Verder worden naast deze cognitieve doelen, ook lerarenvaardigheden geoefend. 
Studenten die in een vreemde taal voor een publiek spelen overwinnen onzekerheid, ontdekken het 
belang en het plezier van samenwerken en worden in staat gesteld taal en literatuur aan lichaam en 
stem te koppelen. 
In deze bijdrage worden de werkvormen die in de lessenserie ingezet worden gepresenteerd. De 
activiteiten die zowel ter voorbereiding op het genre van poëzie als ter voorbereiding op de 
opvoering zelf worden kort toegelicht. De relatie tussen Franse literatuur, het leren van een vreemde 
taal en de toekomstige rol van de studenten als docent vormen hierin de leidraad. Ook worden 



   113 

 

voorbeelden van opvoeringen getoond om het belang van het project voor de vaardigheden die een 
toekomstige leraar Frans moet bezitten, visueel te ondersteunen. 
 
Theoretische inbedding 
Het literaire concept van genre (Compagnon (2001), Combe (1992), Jauss (1986)) ligt ten grondslag 
aan de opbouw van he curriculum literatuur. Het belang van theater voor het leren en onderwijzen 
van moderne vreemde talen is veelvuldig door Joëlle Aden besproken (Aden (2012, 2013, 2014). 
Deze theorieën hebben de basis gevormd voor het ontwerpen van de lessenreeksen enerzijds en 
voor het reflecteren op de impact ervan op het leren van de studenten anderzijds. 
 
Praktische relevantie 
Ten eerste slaat het project drama en literatuur een brug tussen het curriculum van de 
lerarenopleiding Frans aan de HAN en de generieke kennisbasis. Ten tweede, door in het project te 
participeren, leren de studenten literaire teksten te beleven, te waarderen en plezier aan literatuur 
te beleven. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
De leeropbrengst voor de studenten heb ik in juni 2015 na de lessenreeks en de opvoering 
“poëzie”met behulp van een Learner Report (van Kesteren (1993), de Groot (1974)) in kaart 
gebracht. De centrale vraag hierin was “Welke doelen rapporteren de studenten na het volgen van 
de lessenserie poëzie in relatie tot het belang ervan voor hun docentschap?”De leerervaringen van 
de studenten zelf staan dus centraal. De analyse van het Learner Report gekoppeld aan de doelen 
van de lessenreeks “poëzie”is een eerste aanzet om de impact van de inzet van drama voor het leren 
van moderne vreemde talen te onderzoeken. Ik zal de eerste conclusies presenteren, en verdere 
mogelijkheden om de drieslag literatuur, drama en docentenvaardigheden aan de orde te stellen. 
 
Referenties 
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Aden, Joëlle. 2014. “Theatre Education for an Empathic Society”. In International Conference on 
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& Dato N. de Gruyter (Eds.). Contempory issues in educational testings, p. 9-27. The Hague: 
Mouton 

Jauss, Hans-Robert. 1986. “Littérature médiévale et théorie des genres”. In: Théorie des genres. 
Paris. Seuil. 

Kesteren, Baukje van. 1993. “Applications of de Groot’s «Learner Report » : A tool to identify 

Educational objectives and learning experiences”. In Studies in Educational Evaluation. Vol. 19, pp. 

65-86  



   114 

 

Onderzoekspresentatie 100 : C-PaCK: een blended leeromgeving voor het 
leren onderwijzen van mondelinge interactie in Frans voor toekomstige 
leerkrachten lager onderwijs 
C. Larmuseau, KU Leuven, K. Dewaele, UC Leuven-Limburg , L. Van Craesbeek, VIVES, F. Depaepe, KU 
Leuven , P. Desmet, KU Leuven, J. Elen, KU Leuven, M. Vandewaetere, KU Leuven 
 

Blended / lerarenopleiding / onderzoek 

 

Abstract 
Pedagogical content knowledge (PCK) - of vakdidactische kennis- is de kennis die leerkrachten 
inzetten bij het onderwijzen van specifieke vakinhouden. Onderzoek wijst uit dat de PCK van 
leerkrachten een belangrijke predictor is voor de onderwijskwaliteit en de leeruitkomsten bij hun 
leerlingen (Kunter et al., 2013). PCK kan zich optimaal ontwikkelen mits een goede basis van 
vakinhoudelijke kennis (content knowledge, CK) en algemeen didactische kennis (pedagogical 
knowledge, PK) aanwezig is. Voor Frans zijn er aanwijzingen dat de CK van toekomstige leerkrachten 
lager onderwijs ontoereikend is (Martens & Voets, 2012) en bijgevolg de ontwikkeling van PCK 
belemmert. Daarnaast wordt in lerarenopleidingen PCK aangeleerd zonder duidelijke link met CK en 
PK. Deze onderzoekspresentatie gaat dieper in op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van 
c-PaCK, een blended leeromgeving gericht op het leren onderwijzen van mondelinge interactie (MI) 
in Frans, waarbij op een geïntegreerde manier aan PCK, CK en PK wordt gewerkt. 
 

Link met zichtlijn 4 
De blended leeromgeving (c-PaCK) wordt ontwikkeld door medewerkers uit lerarenopleidingen 
(Vives en UCLL) en KU Leuven (Kulak). Het complementaire team beoogt de effectiviteit van de 
leeromgeving te bevorderen door aan te sluiten bij praktijkervaringen uit de lerarenopleiding en deze 
te relateren aan evidence-based principes van instructieonderwerp uit de onderzoeksliteratuur. 
 
Inleiding 
Onderzoek toonde aan dat PCK een belangrijke predictor is van onderwijskwaliteit en 
leerlingenprestaties (Kunter et al., 2013). PCK ontwikkelt zich optimaal mits een goede basis van CK 
en PK. Voor Frans blijkt de CK van BaLO- studenten vaak ontoereikend te zijn (Martens & Voets, 
2012). Eerder onderzoek gaf aan dat tekorten in CK Frans gevolgen kunnen hebben voor de 
ontwikkeling van PCK Frans (Grossman, 1990). Daarnaast wordt in lerarenopleidingen PCK meestal 
losgekoppeld van CK en PK aangeleerd. Het afzonderlijk aanbieden van de drie componenten Frans 
bemoeilijkt de integratie tot één geheel, dat inzetbaar is in de klaspraktijk. Willen we deze integratie 
bevorderen dan dienen ook de componenten CK, PCK en PK geïntegreerd worden aangeboden. De 
onderzoeksvraag van dit project is bijgevolg: kan de CK Frans, PCK Frans en PK van studenten BaLO 
bevorderd worden door middel van een geïntegreerde, systematisch ontworpen leeromgeving? We 
verwachten dat het geïntegreerd aanbieden van CK, PK en PCK tot betere kennisverwerving zal 
leiden aangezien er niet van uitgegaan kan worden dat het integreren van apart aangeboden 
kennisdomeinen automatisch gebeurt in het hoofd van (toekomstige) leerkrachten. 
 
Theoretisch kader 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden ontwikkelen c-PaCK, een blended leeromgeving bestaande 
uit drie computergestuurde modules met bepaalde taken geïntegreerd in één module 
contactonderwijs. In de leeromgeving wordt PCK Frans geïntegreerd aangeboden met CK Frans en 
PK. De focus van de leeromgeving ligt op het leren onderwijzen van ‘mondelinge interactie’ (MI). Het 
design van de leeromgeving is gebaseerd op het 4C/ID (Four-Component Instructional Design) model 
(van Merriënboer, Clark & De Croock, 2002). Dit ontwerpmodel ondersteunt het ontwerpen van 
leeromgevingen voor complexe vaardigheden, zoals het onderwijs van MI Frans. De vier 
basiscomponenten zijn: (1) authentieke leertaken over het onderwijzen van MI, (2) 
deeltaakoefeningen voor kennis en vaardigheden die geautomatiseerd moeten worden (bijv. 
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woordenschat), (3) ondersteunende PCK-, CK- en PK-informatie en (4) procedurele, just-in-time 
informatie die de lerende ondersteunt in het uitvoeren van leertaken. In dit project werd de 
leeromgeving opgebouwd uit online modules waarbij een set van leertaken ook geïntegreerd werd in 
een lessenreeks in het contactonderwijs. 
 
Methode 
De deelnemers aan dit onderzoek zijn tweedejaarsstudenten BaLO uit UCLL (Heverlee) en Vives 
(Brugge). Ongeveer de helft van deze studenten neemt deel aan de experimentele groep (die de 
blended leeromgeving zal doorlopen) en de andere helft aan de controlegroep (die alleen inhouden 
uit de leeromgeving aangeboden krijgt, maar niet op een geïntegreerde, systematisch ontworpen en 
blended manier).Het effect van de leeromgeving wordt nagegaan door middel van voor- en 
nametingen (schriftelijke toets CK, PK en PCK voor iedereen en mondelinge toets CK voor deel 
studenten). Om het effect van de leeromgevingen na te gaan wordt de kennisgroei in de 
experimentele en de controleconditie met elkaar vergeleken.De voormeting vindt plaats in het begin 
van het tweede semester van academiejaar 2015-2016. De interventie vindt plaats in de loop van het 
tweede semester en de nameting gaat door op het einde van het tweede semester. 
 
Resultaten en conclusies 
Op de Velov-conferentie zal de blended leeromgeving afgewerkt zijn en gaan we deze ook toelichten. 
Deze toelichting wordt aangevuld met het stappenproces dat we tot nu toe hebben doorlopen, met 
nadruk op de samenwerking tussen de lerarenopleidingen en KU Leuven. Er zullen nog geen 
resultaten beschikbaar zijn, aangezien de voormeting plaatsvindt in februari 2016. 
Indien de blended leeromgeving effectief blijkt te zijn, kunnen andere BaLO’s de leeromgeving 
gebruiken. Daarom worden andere BaLO’s via resonantievergaderingen op de hoogte gehouden over 
de voortgang van het project. Het project resulteert dan in een bruikbare tool om het onderwijzen 
van MI (en bijhorende CK, PCK en PK) aan te leren aan studenten. 
Auteurs: Charlotte Larmuseau,a,d, Katrien Dewaele,b, Leen Van Craesbeek,c, Marie Evens,a, Jan 
Elen,a, Piet Desmet,d, Mieke Vandewaetere,d en Fien Depaepe,a,dAffiliatie: a,KU Leuven - Centrum 
voor Instructiepsychologie en -technologie; b,UC Leuven-Limburg - Lerarenopleiding Leuven; c,Vives - 
Lerarenopleiding Brugge; d,iTEC - Kulak 
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Onderzoekspresentatie 85 : Een lerarenopleiding en studenten in 
kansarmoede: de krachten gebundeld! 
A. Van Hooste, UC Leuven-Limburg, L. Spanjers, UC Leuven-Limburg, B. Meeus, UC Leuven-Limburg, K. 
Jacobs, UC Leuven-Limburg 
 

Diversiteit / kansarmoede / lerarenopleiding 

 

Abstract 
De Raad Hoger Onderwijs van de VLOR stelt dat, alhoewel het Vlaamse hoger onderwijs een 
afspiegeling zou moeten zijn van de divers samengestelde maatschappij waarin kansarmoede 
voortdurend toeneemt, studenten in kansarmoede nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in het 
hoger onderwijs. Tevens wordt aangegeven dat de kansarmoedeproblematiek nog te weinig gekend 
is op niveau van het hoger onderwijs, ook meer bepaald binnen de lerarenopleiding (VLOR, 2011, 
2015). Vanuit deze inzichten laten we in dit onderzoeksproject studenten en oud-studenten met een 
kansarmoedeachtergrond aan het woord om een tweeledige doelstelling na te streven. Enerzijds 
gaan we met hen na hoe we de lerarenopleiding beter kunnen afstemmen op wat studenten in 
kansarmoede nodig hebben om de opleiding te starten en succesvol te doorlopen. Op die manier 
willen we uitsluitingsmechanismen ondervangen en gelijke onderwijskansen bieden aan alle 
studenten. Anderzijds doen we vanuit een waarderende benadering een beroep op hun expertise en 
ervaringsdeskundigheid omtrent kansarmoede om de opleiding te verrijken betreffende de 
competentie ‘omgaan met kansarmoede’. Die competentie dient niet enkel verworven te worden 
door de studenten, maar vanuit een voorbeeldfunctie tevens te worden voorgeleefd door de 
lerarenopleiders. 
Deze presentatie past goed binnen het congresthema aangezien dit onderzoeksproject onder meer 
beoogt om de opleidingspraktijk zowel voor studenten als docenten te optimaliseren wat betreft het 
competent ‘omgaan met kansarmoede’. Toekomstige leerkrachten kunnen die competentie later 
toepassen in hun klaspraktijk, hetgeen vervolgens een impact heeft in het werkveld. 
 

Inleiding 
Dit praktijkgericht onderzoek wil bij uitstek kansen bieden voor én door (oud-)studenten in 
kansarmoede, waarbij deze uitgebreid aan het woord komen. 
Theoretisch kader 
Kansarmoede neemt voortdurend toe in onze samenleving. Een hefboom om uit kansarmoede te 
raken is het volbrengen van hogere studies (Groenez, Heylen & Nicaise, 2010). Studenten in 
kansarmoede zijn echter ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs (VLOR, 2011, 2015). Ze 
vinden er weinig aansluiting gezien de heersende middenklassecultuur. Van belang is om bij 
kansarme studenten na te gaan wat ze nodig hebben om de hogere onderwijsopleiding te starten en 
succesvol te doorlopen. 
Gezien de toename van kansarme leerlingen op de schoolbanken, adviseert de VLOR (2011) om 
‘omgaan met kansarmoede’ als eindcompetentie te integreren in de lerarenopleiding. Die 
competentie dient niet enkel verworven te worden door de studenten, maar vanuit een 
voorbeeldfunctie tevens te worden voorgeleefd door de lerarenopleiders. Om op een adequate en 
doorleefde manier invulling te geven aan die competentie, doen we een beroep op de expertise en 
ervaringsdeskundigheid van (oud-)studenten in kansarmoede. We focussen op hun inzichten rondom 
hoe toekomstige leerkrachten best leren omgaan met kansarmoede en welke rol docenten daarin 
kunnen spelen. 
 
Onderzoeksvragen 
Hoe kan het in-, door-, uitstroom- en diversiteitsbeleid van de lerarenopleiding een optimaal klimaat 
scheppen voor studenten in kansarmoede om te slagen? 
Hoe kan de lerarenopleiding vanuit de expertise en ervaringsdeskundigheid van (oud-)studenten in 
kansarmoede verrijkt worden betreffende de competentie ‘omgaan met kansarmoede’? 
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Methode 
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt een triangulatie van 
dataverzamelingsmethoden toegepast met hantering van een kwalitatieve onderzoeksopzet. Om in 
kaart te brengen wat voorhanden is alsook wat wordt aanbevolen, worden documentenanalyses 
verricht, een literatuurstudie uitgevoerd en docenten en relevante betrokkenen bevraagd. De (oud-
)studentenbevraging neemt de vorm aan van een kwalitatieve meervoudige gevalsstudie. Met 
behulp van waarderende diepte-interviews wordt gefocust op het perspectief van (oud-)studenten in 
kansarmoede. Kritische vrienden van dit onderzoeksproject zijn een buurtwerking waar armen het 
woord nemen en een collega-docent met een kansarmoedeachtergrond. 
 
Resultaten 
Wat de eerste onderzoeksvraag betreft, levert dit project een beeld van het (aanbevolen) in-, door- 
uitstroom- en diversiteitsbeleid van de lerarenopleiding met specifieke focus op studenten in 
kansarmoede. De ervaringen, meningen en aanbevelingen van (oud-)studenten in kansarmoede 
identificeren succesfactoren en mogelijke valkuilen van dat beleid en de daaruit resulterende 
praktijken. Aandacht gaat naar het implementeren van daaruit voortvloeiende concrete maatregelen 
om een optimaal klimaat te scheppen voor studenten in kansarmoede om te slagen. 
Met betrekking tot de 2e onderzoeksvraag wordt de huidige invulling van de competentie ‘omgaan 
met kansarmoede’ in de eigen opleiding alsook een inventarisatie van good practices aangaande die 
competentie in kaart gebracht. De meningen, aanvullingen en aanbevelingen van de (oud-)studenten 
in kansarmoede aangaande die invulling en die praktijken reiken handvaten aan om nog meer 
adequaat en ‘doorleefd’ invulling te geven aan de competentie ‘omgaan met (kans)armoede’ voor 
studenten en docenten. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Er is al veel over het thema ‘kansarmoede en onderwijs’ gezegd en geschreven, maar veelal over de 
direct betrokkenen in plaats van met hen (Buysschaert & Dominicy, 2012; Janssens & Trimbos, 2014; 
Van Gils & Willekens, 2010). Dit onderzoeksproject getuigt van het belang van het betrekken van 
direct betrokkenen bij thema’s en dit vanuit een waarderende benadering. 
Wat implicaties voor de praktijk betreft, kan het kansen bieden aan kansarme studenten om te 
slagen in de lerarenopleiding leiden tot een meer diverse lerarenpopulatie die als rolmodel voor 
kansarme leerlingen kan fungeren. Door studenten in de lerarenopleiding zo competent mogelijk te 
leren omgaan met kansarmoede kunnen zij in hun latere klaspraktijk leerlingen in kansarmoede 
gelijke onderwijskansen bieden en hen ook aanzetten om voor hoger onderwijs te kiezen. 
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Onderzoekspresentatie 61 : Kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding 
voor het lager onderwijs: stand van zaken, opportuniteiten en behoeften  
A. Van Kelecom, UNICEF België, J. Van Ongevalle, KU Leuven, H. Knipprath, KU Leuven 
 

Kinderrechteneducatie / participatie 

 

Abstract 
Dit onderzoek betreft een studie naar de stand van zaken, opportuniteiten en behoeften rond 
kinderrechteneducatie (KRE) in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in België. Via 
literatuuronderzoek rond recente internationale trends in KRE binnen de lerarenopleiding alsook 
diepteinterviews en een online bevraging in alle Belgische lerarenopleidingsinstituten werden de 
volgende onderzoeksvragen bestudeerd: 
Wat bestaat er reeds rond KRE in de lerarenopleiding en hoe kunnen organisaties die werken rond 
KRE hier beter op aansluiten? 
Wat zijn de specifieke behoeften van lerarenopleidingsinstituten betreffende KRE? 
Op welke integratiestrategie dient men vooral in te zetten bij het werken rond kinderrechten?. Er is 
behoefte naar pedagogische ondersteuning op maat (niet ‘what’ maar ‘how to’), ook aan intervisie 
en coördinatie van het aanbod. Maar er is ook grote terughoudendheid wat het inzetten van externe 
aanbieders betreft. 
De resultaten tonen aan dat KRE vooral op een impliciete manier aan bod komt en met een sterke 
nadruk op leren door kinderrechten. Het gaat dan vooral over het motiveren van beslissingen, 
aandacht en respect voor diversiteit, participatie, relatie tussen docent en student. Een meerderheid 
van de lectoren ziet wel een belangrijke link tussen KRE en hun werk en er is tevens algemene 
consensus over het belang van KRE. 
Korte beschrijving:Dit onderzoek draagt bij tot een dieper inzicht in de mate waarin KRE binnen de 
lerarenopleiding voor lager onderwijs momenteel erkend of toegepast wordt als hefboom om beter 
om te gaan met uitdagingen in de onderwijspraktijk zoals diversiteit, pesten, taal en armoede, … . 
Behoeftes voor ondersteuning rond KRE worden ook onderzocht. 
 

 Inleiding 
In de onderwijspraktijk worden we geconfronteerd met uitdagingen waarop het kinderrechtenkader 
een antwoord kan bieden: diversiteit, pesten, taal, armoede, … Internationaal onderzoek toont ook 
aan dat kinderrechteneducatie scholen en leerkrachten kan helpen om de kernopdrachten van het 
onderwijs waar te maken. Tegelijkertijd is er weinig zicht op wat er reeds bestaat rond 
kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding in België. Ook is er weinig geweten over de 
inhoudelijke en procesmatige invulling die men eraan geeft alsook over de mogelijke behoeften voor 
ondesteuning. Daarom heeft UNICEF in samenwerking met het HIVA-KULEUVEN onderzoek 
uitgevoerd naar de stand van zaken, de opportuniteiten en de behoeften rond 
kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding voor het lager onderwijs in België. 
 
Theoretisch kader 
In de publicatie van de Kinderrechtencoalitie[1], het onderzoek van Queen’s University[2] en de Child 
Rights Education Toolkit[3], wordt erop gewezen dat er verschillende interpretaties en benaderingen 
van kinderrechteneducatie bestaan alsook verschillende doelen die men er wil mee nastreven. Zo 
kan er geleerd worden over kinderrechten (bv. leren over het kinderrechtenverdrag en het promoten 
van de principes en de bepalingen uit het verdrag). Er kan ook geleerd worden door kinderrechten, 
waarbij men er zorg voor draagt dat het leerproces conform is met de principes van het 
kinderrechtenverdrag: ‘‘participatief, interactief, ervaringsgericht, concreet, vanuit en relevant voor 
het eigen dagdagelijkse leven’’. Leren voor kinderrechten is een derde insteek waarbij men vooral de 
focus legt op het leren opkomen voor kinderrechten (bv. ‘‘Hoe kunnen kinderen hun eigen rechten 
verdedigen, en die van andere kinderen? Waar kunnen ze hiervoor terecht? Hoe kunnen kinderen en 
volwassenen kinderrechten toepassen in hun dagelijkse leven?’’) 
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Onderzoeksvraag 
Wat bestaat er reeds rond kinderrechteneducatie in de lerarenopleiding? 
Wat zijn de specifieke behoeften van lerarenopleidingsinstituten betreffende KRE? 
Op welke integratiestrategie dient men vooral in te zetten bij het werken rond kinderrechten? 
 
Methodologie 
De methodologie van dit verkennend onderzoek omvatte de volgende componenten: 
Literatuuronderzoek: Recente internationale trends in KRE op school en in de lerarenopleiding alsook 
een stand van zalen van KRE alsook een stand van zaken van KRE in het onderwijsbeleid in de 
Vlaamse en Franstalige gemeenschap. 
Diepte interviews: In 6 lerarenopleidingsinstituten (3 NL- en 3 FR talig) werden telkens het 
opleidingshoofd (lerarenopleiding lager onderwijs) bevraagd, alsook één docent die reeds rond KRE 
werkte of minstens affiniteit had met het thema alsook telkens één docent die niet werkte rond dit 
thema. 
Een online vragenlijst: Een online vragenlijst werd verspreid onder alle hogescholen die een 
lerarenopleiding lager onderwijs aanbieden. De lectoren binnen deze opleidingen werden via de 
opleidingshoofden uitgenodigd om deze vragenlijst in te vullen. 
 
Voorlopige conclusies 
KRE komt vooral op een impliciete manier aan bod met een sterke nadruk op leren door 
kinderrechten. Het gaat dan vooral over het motiveren van beslissingen, aandacht en respect voor 
diversiteit, participatie, relatie tussen docent en student,… 
Een meerderheid van de lectoren ziet een belangrijke link tussen KRE en hun werk. Ook is er 
algemene consensus over het belang van KRE. 
Verankering gebeurt voornamelijk via het schoolprofiel (waarden en uitstraling) eerder dan een 
expliciete opname van KRE in de schoolstrategie; men blijft niettemin afhankelijk van de graad van 
geëngageerdheid van directie en docenten. 
Er is behoefte naar pedagogische ondersteuning op maat (niet ‘what’ maar ‘how to’), ook aan 
intervisie en coördinatie van het aanbod. Maar er is ook grote terughoudendheid wat het inzetten 
van externe aanbieders betreft. 
 
 Referenties 
[1] Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw (2014) Kinderrechtenforum 10/2014. 

Kinderrechteneducatie in het onderwijs. 
[2] Queen's University Belfast and UNICEF (2015). Teaching and learning about child rights: A study of 

implementation in 26 countries.  
[3] UNICEF (2014). Child Rights Education Toolkit: Rooting Child Rights in Early Childhood Education, 

Primary and Secondary Schools. UNICEF, Geneva. De hele toolkit kan je terugvinden op 

http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/  
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Onderzoekspresentatie 10 : Onderzoekend de eigen opleidingspraktijk 
verbeteren gericht op het voorbereiden van aanstaande leraren voor de 
samenwerking met ouders 
L. Vandermarliere, UC Leuven-Limburg, E. de Bruïne, Hogeschool Windesheim , J. Franssens, 
Hogeschool Windesheim , S. Van Eynde, UC Leuven-Limburg, L. Vloeberghs, UC Leuven-Limburg, M. 
Willemse, Hogeschool Windesheim  

 

Lerarenopleiding / ouderbetrokkenheid / startende leerkrachten 

 

Abstract 
Hoewel lerarenopleidingen aandacht zouden moeten besteden aan de decretaal vastgelegde rol ‘de 
leraar als partner van ouders’, blijkt dat in de praktijk nauwelijks plaats te vinden. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door zes opleiders van twee hogescholen uit Vlaanderen en Nederland die hun eigen 
praktijk doormiddel van een kleinschalige curriculum verandering wilden onderzoeken. Het 
onderzoek richtte zich op het stimuleren van de bewustwording van aanstaande leraren secundair 
onderwijs van het belang van samenwerking van ouders en beoogde hen uit te dagen om hierover 
individuele leerdoelen te formuleren voor het laatste deel van hun opleiding. 172 studenten voerden 
een onderzoekende interviewopdracht met een startende leraar uit en woonde een college bij. Op 
basis van twee vragen over hun leerervaringen en leerdoelen die deze studenten aan het einde van 
het college beantwoordden, blijkt dat het merendeel zich bewust is geworden van het belang van 
oudersamenwerking en ook dat dit meer is dan enkel communicatie. Als belangrijkste persoonlijke 
leerdoelen geven ze aan hun communicatievaardigheden verder te willen ontwikkelen. Met name 
zouden ze meer in gesprek willen gaan met collega’s uit het veld en ouders ontmoeten om de door 
hen geformuleerde leerdoelen te realiseren. 
In deze presentatie zal de nieuwe betekenis van ‘congruent opleiden’ ten aanzien van onderzoek 
geïllustreerd worden. Met zes lerarenopleiders hebben we onderzoekend een kleinschalige 
curriculumverandering ingevoerd om studenten beter voor te bereiden op samenwerken met 
ouders. Hierbij werden studenten gestimuleerd om op een onderzoekende wijze startende leraren te 
interviewen. 
 

Inleiding 
Hoewel lerarenopleidingen aandacht zouden moeten besteden aan de decretaal vastgelegde rol ‘de 
leraar als partner van ouders’, blijkt dat in de praktijk nauwelijks plaats te vinden (Vloeberghs e.a., 
2014). Ook studenten geven aan dat zij zich niet altijd even goed voorbereid voelen (De Bruïne e.a., 
2014). Opleidingen zouden hun curricula daarop moeten aanpassen (Epstein, 2013) 
 
Theoretisch kader 
Ondanks dat lerarenopleidingen het onderwerp belangrijk vinden, besteden ze weinig aandacht aan 
dit onderwerp (Sanders & Epstein, 2006) en komen vaak niet verder dan communicatie. Dit geldt in 
zeker voor de lerarenopleidingen secundair onderwijs (Vloeberghs e.a., 2014). Aanstaande leraren 
zijn zich daarom niet altijd bewust van het belang van samenwerken met ouders. Een van de reden 
voor de beperkte aandacht is dat opleidingen te maken hebben met een overvol curriculum 
(Willemse e.a., 2015). Het aanpassen van een curriculum gaat niet altijd makkelijk, kleine 
curriculumveranderingen lijken voor de hand te liggen. 
 
Onderzoeksvraag 
Met dit onderzoek beoogden we een kleinschalige curriculumverandering te realiseren om 
aanstaande leraren secundair onderwijs te stimuleren in hun bewustwording van het belang van 
samenwerken met ouders en hen uit te dagen om hierover individuele leerdoelen te formuleren voor 
het laatste deel van hun opleiding. De curriculumverandering bestond uit een onderzoekende 
interviewopdracht met een startende leraar en een college waarin aandacht werd besteed aan 
theorie en de uitkomsten van de interviews. Centraal in dit onderzoek waren de vragen: 
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In hoeverre draagt deze curriculumverandering bij aan de bewustwording van studenten ten aanzien 
van het belang van samenwerken met ouders? 
Welke individuele leerdoelen formuleren studenten voor het laatste deel van hun opleiding? 
 
Methode 
Op twee hogescholen (in Vlaanderen en Nederland) kregen 172 voorlaatstejaars de opdracht om aan 
de hand van een uitgewerkte leidraad een startende leraar (maximum vijf jaar werkervaring) te 
interviewen over samenwerken met ouders. Ze bevroegen deze leraren over het belang van 
samenwerken, de eventuele problemen met ouders en hun eigen voorbereiding op deze 
samenwerking. Na afloop van het college beantwoordden studenten twee vragen over ‘wat ze 
geleerd hadden tijdens het interview en het college’ en over ‘wat ze tijdens de laatste periode van 
hun studie nog zouden willen leren, of verder ontwikkelen’. 
De antwoorden op deze vragen werden door de zes opleiders in duo’s geanalyseerd op basis van 
thema’s en categorieën voortkomend uit de data (Patton, 2015) en besproken in de gehele groep tot 
consensus was bereikt. 
 
Resultaten 
Uit de antwoorden van de studenten blijkt dat 77% zich bewust is geworden van het belang van 
samenwerken en 24% noemt hierbij in het bijzonder het belang van gelijkwaardigheid in 
samenwerking. Ook blijkt dat 24% benadrukt dat ze zich bewust zijn geworden dat samenwerken 
met ouders meer is dan communiceren. Echter, bij de persoonlijke leerdoelen noemt 62% het 
verbeteren van de eigen communicatievaardigheden. Eén derde formuleert leerdoelen die te maken 
hebben met het aangaan van een relatie met de verschillende ouders en de wederzijdse 
verwachtingen hierbij. Van de studenten denkt 56% dat ze hun leerdoelen kunnen verwezenlijken 
door echt in contact te komen met ouders tijdens hun stages. Ze willen meer observeren en 
rollenspelen uitoefenen. Daarnaast noemt 53% het praten met meer ervaren collega’s als middel om 
van te leren. Slechts, 23% vraagt meer theoretische lessen over samenwerken met ouders. 
 
Conclusies en discussie 
Deze kleine curriculumverandering lijkt bij te dragen aan de voorbereiding van aanstaande leraren. 
Echter, op basis van onze ervaringen blijken er toch nog wel vragen voor de praktijk, zoals hoe 
blijvend is deze bewustwording van studenten en hoe begeleiden we studenten die een interview 
hebben gehad met een leraar die negatief staat tegenover de samenwerking met ouders. Tijdens de 
presentatie zullen we verder ingaan op deze vragen. 
 
Referenties 
Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M., & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en 

ouderbetrokkenheid: Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol 
die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen: Radboud universiteit Nijmegen.  

De Bruïne, E. J., Willemse, T. M., D'Haem, J., Griswold, P. C., Vloeberghs, L., & van Eynde. S. (2014). 
Preparing teacher candidates for family-school partnerships. European Journal of Teacher 
Education. 37 (4), 409-425 doi: 10.1080/02619768.2014.912628  

Epstein, J. L. (2013). Ready or not? Preparing future educators for school, family, and community 
partnerships. Teaching Education, 24(2), 115-118. doi: 10.1080/10476210.2013.786887  

Epstein, J., & Sanders, M. (2006). Prospects for change: Preparing educators for school, family, and 
community partnerships. Peabody Journal of Education, 81(2), 81-120.  
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leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders. Tijdschrift voor 
lerarenopleiders. 36 (1), 5-16  
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Onderzoekspresentatie 58 : Rekenen-wiskunde en didactiek op de pabo in 
samenhang 
G. Boersma, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 

Kennisbasis / opleidingsdidactiek / rekenen-wiskunde 

 

Abstract 
Met de intrede van de kennisbasistoets rekenen-wiskunde voor Nederlandse pabostudenten is op 
veel opleidingen de samenhang tussen het leren van wiskunde en didactiek verbroken, vooral waar 
het gaat om wiskunde die niet direct zichtbaar is in de basisschool. In dit onderzoek is nagegaan in 
hoeverre het mogelijk is om die samenhang opnieuw tot stand te brengen. Hiertoe is een drietal 
lesontwerpen gemaakt welke meerdere malen zijn uitgeprobeerd door verschillende docenten. In de 
lessen zijn vier ontwerpprincipes verwerkt: het door het leren van geavanceerde wiskunde verdiepen 
van kennis van wiskunde en didactiek van de basisschool, het inbedden in beroepsrelevante 
activiteiten, het inzicht dat de geavanceerde wiskunde geworteld is in de wiskunde op de basisschool 
en het bieden van handvatten aan docenten zonder onderwijsbevoegdheid wiskunde. Het blijkt dat 
de meeste studenten de lesinhouden als relevant ervaren en gemotiveerd zijn deze te leren. Het 
werd duidelijk dat docenten zonder wiskundige achtergrond onzeker zijn over de mate waarin zij in 
staat zijn flexibel op studenten in te spelen en hen adequaat te begeleiden. De conclusie van het 
onderzoek luidt dat het mogelijk is om opleidingsonderwijs te ontwerpen waarbij het leren van meer 
geavanceerde wiskunde in samenhang met didactiek ondersteund wordt. 
 

Relatie met thema 
Het onderzoek betreft een masteronderzoek van de opleiding tot docent wiskunde eerstegraad. Het 
viel in tijd samen met het begeleiden van afstudeeronderzoek. De onderzoeker heeft ondervonden 
hoe waardevol het is om als onderzoeksbegeleider zelf onderzoek te doen en te blijven doen. 
 
Inleiding 
Als uitvloeisel van de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het onderwijs en van de 
lerarenopleidingen is een kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabostudenten opgesteld (Zanten, 
Barth, Gool, & Keijzer, 2009). Hierin is het gewenste eindniveau voor pabostudenten beschreven met 
betrekking tot rekenen-wiskunde en didactiek. Pabostudenten moeten een landelijke toets halen 
waarmee de reken-wiskundige kennis en vaardigheden uit deze kennisbasis worden getoetst die 
deels niet valt onder de kerndoelen en is dus voor de student niet direct zichtbaar in de basisschool. 
De student kan zich niet in deze ‘meer geavanceerde wiskunde’ bekwamen door bijvoorbeeld 
leerlingenwerk te analyseren of lessen voor te bereiden en te geven.  
 
Op veel opleidingen wordt de meer geavanceerde wiskunde los van de beroepscontext aangeboden. 
Ongewenste effecten hierbij zijn mogelijk een te grote gerichtheid op de toets, minder aandacht voor 
didactiek en het niet benutten van mogelijkheden om bij het leren van wiskunde tevens te werken 
aan didactiek. 
 
Bovenstaande problematiek speelt ook bij andere pabovakken en mogelijk ook op de tweedegraads 
lerarenopleidingen. 
 
Theoretisch kader 
Eén van de uitgangspunten voor realistisch reken-wiskundeonderwijs is dat het onderwijs aansluit op 
de betekenisvolle realiteit van kinderen (Treffers, Moor, & Feijs, 1989). Toegepast op de opleiding 
betekent dit dat pabostudenten rekenen-wiskunde moeten leren in de context van het vak van leraar 
basisonderwijs. Als het gaat om meer geavanceerde wiskunde is weliswaar het een en ander 
uitgeprobeerd, maar nog niets systematisch ontwikkeld (Jakobsen, Thames, Ribeiro, & Delaney, 
2012). 
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Onderzoeksvraag 
In hoeverre kan opleidingsonderwijs voor pabostudenten ontworpen worden waarbij het in 
samenhang met didactiek leren van meer geavanceerde wiskunde ondersteund wordt? 
 
Methode 
In een vooronderzoek zijn pabodocenten gevraagd naar hun wiskundige achtergrond, naar de mate 
waarin zij zich bekwaam voelen de meer geavanceerde wiskunde te onderwijzen, in hoeverre zij het 
onderwerp relevant vinden en naar hun visie over het in samenhang aanbieden van wiskunde en 
didactiek. 
 
Op basis van de theoretische verkenning en het vooronderzoek is een drietal ontwerpprincipes 
geformuleerd: 

 De wiskunde die aan de orde is verheldert en verdiept inhouden die wel direct zichtbaar zijn 
in de basisschool en de daarbij behorende didactiek. 

 De wiskunde is ingebed in beroepsrelevante activiteiten. 

 Het ontwerp maakt zichtbaar dat de geavanceerde wiskunde is geworteld in de wiskunde van 
de basisschool 

 
Deze ontwerpprincipes zijn verwerkt in drie lesontwerpen die door meerdere docenten zijn 
uitgeprobeerd. 
 
In het hoofdonderzoek zijn interviews met 16 studenten en 5 docenten gehouden. Daarnaast zijn 
reflecties en werk van studenten geanalyseerd, zijn enkele lesobservaties gehouden en heeft de 
onderzoeker zijn bevindingen als opleidingsdocent gebruikt. Hierbij is gekeken naar de mate waarin 
studenten wiskundige en didactische doelen hebben bereikt en naar hun waardering voor het type 
lessen waarbij al of niet wiskunde geïntegreerd met didactiek aan de orde was. 
 
Resultaten 
De interviews en het werk van studenten zijn gecodeerd waarbij de codes zijn afgeleid van de 
deelvragen rondom doelen en waardering. Het blijkt dat de meeste studenten de lesinhouden als 
relevant ervaren en gemotiveerd zijn deze te leren en dat docenten zonder wiskundige achtergrond 
onzeker zijn over de mate waarin zij in staat zijn flexibel op studenten in te spelen en hen adequaat 
te begeleiden. De gemiddelde totaalscores op de kennisbasistoets, die alleen over wiskunde gaat, 
zijn in juli 2013 (M = 43,41, SE = 0,70) 0,35 hoger dan die in juli 2014 bij de experimentele groep (M = 
43,06, SE = 0,68). Dit verschil is niet significant (t(183) = 0,348, p > 0,05). Maximale score is 75. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Het is mogelijk om opleidingsonderwijs te ontwerpen waarbij het leren van meer geavanceerde 
wiskunde in samenhang met didactiek ondersteund wordt en dit wordt door de doelgroep, 
studenten en docenten, ook als waardevol beschouwd. 
 
Er zijn drie aanbevelingen geformuleerd: 

 Houd in het opleidingsonderwijs zoveel mogelijk de samenhang tussen het leren van 
wiskunde, ook van de meer geavanceerde wiskunde, en het leren van didactiek in stand.  

 Bied extra ondersteuning bij het leren van meer geavanceerde wiskunde ter voorbereiding 
op de kennisbasistoets aan studenten die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door extra lessen 
op basis van inschrijving.  

 Zorg voor voldoende mogelijkheden voor docenten zonder wiskundige achtergrond om zich 
in te werken in de meer geavanceerde wiskunde en de didactiek ervan. 
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Het onderzoek is uitgevoerd met betrekking tot opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde en didactiek. 
Mogelijk zijn de resultaten ook te gebruiken bij andere leergebieden op de pabo en wie weet op de 
tweedegraads lerarenopleidingen. 

Referenties 
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Onderzoekspresentatie 46 : Pabo-studenten leren diep; een onderzoek naar 
onderwijs in een veranderende samenleving voor het pabo-curriculum 
J.M.M. Kaskens, Hogeschool Windesheim, B.H. van Koeven, Hogeschool Windesheim 
 

Gepersonaliseerd leren / nieuwe onderwijsconcepten / pabo curriculum 

 

Abstract 
In deze bijdrage presenteren we een onderzoek naar een pilot op de lerarenopleiding basisonderwijs 
van Hogeschool Windesheim, waarbij zeven studenten één periode lang uitgaande van bestaande 
opleidingsdoelen en gebaseerd op het beroepsprofiel van de opleiding, hun eigen leerproces 
vormgeven, terwijl ze hun stage uitvoeren op scholen met vernieuwende, op de toekomst gerichte, 
onderwijsconcepten. Doel is onderzoeken hoe we het pabo-curriculum toekomstbestendig kunnen 
maken. De onderzoeksvraag focust op hoe de studenten zich tijdens de pilot ontwikkelen als 
waardenvolle onderzoekende professionals in een veranderende onderwijspraktijk. 
Gespreksverslagen en studentportfolio’s zijn verzameld en geanalyseerd. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat studenten zich door de werkwijze in de pilot eigenaar voelen van hun eigen 
leerproces, wat enthousiasme en trots met zich meebrengt. Verder blijkt dat ze vorm geven aan 
samen leren, vakinhouden integreren en zich uitgenodigd voelen tot kritisch denken, maar dat ze de 
theoretische verdieping maar ten dele zelfstandig tot stand kunnen brengen. De opbrengsten van de 
pilot worden getransfereerd naar het pabo-curriculum waar het gaat om meer betekenisvolle 
vormen van leren met meer vakintegratie en betere aansluiting van opleiding en schoolpraktijk, 
terwijl tegelijkertijd de theoretische inhouden behouden blijven. 
 

Korte beschrijving 
In deze bijdrage laten we zien dat het systematisch volgen van een pilot die aansluit bij het 
opleidingsprofiel en gericht is op het onderwijs van morgen, kan aanzetten tot het nadenken over 
het leren van studenten en het tot stand brengen van curriculumvernieuwing. 
 
Inleiding 
Overal in Nederland zijn initiatieven om leren vorm te geven dat aansluit bij de leerling van de 
toekomst, zoals New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) (Fullan & Langworthy, 2014) of O4NT 
(Onderwijs voor een nieuwe tijd) (Stiching O4NT, 2015). Het opleidingsprofiel van pabo Windesheim, 
waarin onderzoekend en waardenvol leren een belangrijke plaats heeft, lijkt ‘toekomstbestendig’. 
Toch vragen we ons af hoe studenten de competenties kunnen verwerven die aansluiten bij wat 
nodig is om kinderen toe te rusten voor een veranderende samenleving. Dit leidde tot een pilot 
waarin studenten een periode lang de mogelijkheid krijgen intensiever stage te lopen op 
basisscholen met een vernieuwend onderwijsconcept en zelfstandig vorm te geven aan de 
leerdoelen voor de vakken in die periode. Er is keuzevrijheid als het gaat om het verwerven van de 
studiestof. Voorwaarde is dat studenten deelnemen aan wekelijkse sessies waarin zij hun voortgang 
doorspreken. Doel van die sessies is om in interactie met studenten af te stemmen op verschillende 
onderwijsbehoeften en op zoek te gaan naar kansen om zich te ontwikkelen in de 21ste eeuws 
vaardigheden: Collaboration, Communication, Critical thinking, Creativity, Citizenship, Character. 
 
Theoretisch kader 
De persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, het leren samenleven en de inhoudelijke voorbereiding 
op het maatschappelijk kunnen functioneren, zijn belangrijke doelen van het onderwijs (Leeman en 
Wardekker, 2004; Biesta, 2011). Daarvoor zijn waardenvolle professionals nodig, onderzoekende 
leraren die samen met hun leerlingen ontdekkend en onderzoekend onderwijs vormgeven, waarbij 
sprake is van een betekenisvolle context en aandacht is voor de brede ontwikkeling. 
Een maatschappij die zich ontwikkelt naar een kennis- en netwerksamenleving zal wellicht om 
nieuwe competenties vragen waarin zowel lagere als hogere orde denkvaardigheden vereist zijn 
(Anderson & Krathwohl, 2001). Kernbegrip is ‘gepersonaliseerd leren’ waarin betekenisvol leren in 
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een rijke verscheidenheid aan leersituaties centraal staat, zoveel mogelijk tegemoetkomend aan 
individuele verschillen tussen leerlingen. Daarbij helpt de leraar de lerende helpt zelf doelen te 
stellen en zo eigenaar van het eigen leerproces te worden (Bray en McClaskey, 2013). Een dergelijke 
leercontext kan meer docentgestuurd of meer leerlinggestuurd worden ingericht. 
 
Onderzoeksvraag 
In hoeverre hebben de studenten die deelnamen aan de pilot zich ontwikkeld als onderzoekende en 
waardenvolle professionals gericht op een veranderende onderwijspraktijk? 
In hoeverre hebben de studenten zich tijdens de pilot persoonlijk ontwikkeld? 
In hoeverre hebben de studenten zich tijdens de pilot ontwikkeld in relatie tot hun omgeving? 
In hoeverre hebben de studenten zich tijdens de pilot als het gaat om de onderwijsinhoud 
ontwikkeld? 
 
Methode 
De volgende data zijn verzameld, systematisch gecodeerd en geanalyseerd: 
nauwkeurige beschrijving van de weeksessies met de studenten. 
de portfolio’s van de studenten 
 
Resultaten 
Tijdens de pilot hebben de studenten zich eigenaar gevoeld van hun eigen leerproces. Ze nemen zelf 
de leiding en voelen zich verantwoordelijk, zowel op hun opleiding als tijdens de stage. Dat leidt tot 
zelfvertrouwen en trots. Samenwerken met opleidingsdocenten, met elkaar en met collega’s op de 
stage blijken belangrijke voorwaarden om het onderwijs op deze wijze te kunnen vormgeven. 
Studenten zijn sterk gericht op het toepassen van onderwijsinhouden in de praktijk en leggen 
gemakkelijk verbanden tussen vakken. Om gefundeerd te kunnen handelen hebben ze begeleiding 
nodig van de opleidingsdocenten. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Tijdens de pilot ontwikkelden de studenten zich tot trotse onderzoekende onderwijsprofessionals die 
goed in staat bleken autonoom te handelen waar het mogelijk was en hulp te vragen waar nodig. Zij 
keken kritisch naar stageschool, opleiding en samenleving. Kernbegrippen bleken: persoonlijk leren 
en keuzevrijheid, samenwerking, verbinding (tussen vakken, tussen stagescholen en opleiding), 
gerichtheid van de opleiding op nieuwe onderwijsconcepten en technologie. Duidelijk werd ook dat 
van docenten een duidende en verbindende rol verwacht wordt als het gaat om de relatie tussen 
theoretische inzichten en inhouden. 
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Onderzoekspresentatie 4 : Onderzoek naar effectiviteit van de begeleiding 
van afstudeeronderzoek op de HAN pabo 
H.J.M. Stokhof, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, D. Wammes, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, M. Zegers, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Afstudeeronderzoek / begeleiding / effectiviteit 
 

Abstract 
Afstudeeronderzoek is op vrijwel alle lerarenopleidingen een belangrijk onderdeel van de kwalificatie 
tot startbekwaam leerkracht. Het begeleiden van studenten in het doen van afstudeeronderzoek 
blijkt echter een grote uitdaging voor veel lerarenopleiders. Studenten ervaren het doen van 
praktijkonderzoek als een complexe taak, waarbij zij veel ondersteuning nodig hebben. Welke 
vormen van begeleiding het meest effectief zijn, is nog niet geheel duidelijk. Daarom heeft de HAN 
Pabo heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen en wensen van studenten ten aanzien van de 
begeleiding van het afstudeeronderzoek, met als doel de effectiviteit van de begeleiding te 
versterken. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek en aanbevelingen voor de begeleiding van 
afstudeeronderzoek worden gedeeld en bediscussieerd in deze presentatie. 
 

Onderbouwing waarom presentatie past bij thema van congres 
Deze bijdrage bestaat uit een praktijkonderzoek door lerarenopleiders naar de eigen praktijk van de 
begeleiding van afstudeeronderzoek en is dus op te vatten als een bijdrage aan de professionalisering 
van lerarenopleiders in en door onderzoek. 
 
Lopende tekst 
Het doen van praktijkonderzoek heeft de afgelopen jaren een belangrijke plaats ingenomen op de 
lerarenopleiding, vanuit de gedachte dat onderzoekend denken en onderzoekend handelen 
kernkwaliteiten zijn van een goede leraar (HBO-raad, 2010; Bolhuis, 2012). Daarom is op bijna elke 
lerarenopleiding praktijkonderzoek onderdeel van de kwalificatie tot startbekwaam leraar. Voor de 
lerarenopleidingen is het begeleiden van studenten bij het doen van praktijkonderzoek echter een 
relatief nieuwe taak (Kools & Mathijsen, 2014). Veel lerarenopleiders hebben weinig ervaring met 
praktijkonderzoek, maar staan wel voor de uitdaging studenten hierin te gaan begeleiden. Daarbij 
komt dat de eisen die aan de kwaliteit van dit onderzoek worden gesteld ook door de NVAO de 
laatste jaren sterk zijn aangescherpt en zwaar meewegen in de accreditaties van de opleidingen 
(NVAO, 2008). 
Op HAN pabo is de afgelopen drie jaar veel ervaring opgedaan met het begeleiden van studenten bij 
het doen van praktijkgericht onderzoek in de afstudeerfase (Stokhof, 2013, 2015). Ondanks dat de 
opleiding een gericht onderwijsaanbod en intensieve begeleiding biedt, ervaren studenten het 
afstudeeronderzoek als een complexe opdracht, waarin zij in korte tijd veel nieuwe inzichten en 
vaardigheden moeten ontwikkelen. Voor een aanzienlijk deel van de studenten levert dit 
studievertraging op. Enerzijds is dit te verklaren doordat studenten in voorafgaande jaren maar ten 
dele in het curriculum zijn voorbereid voor het nieuwe verhoogde niveau, anderzijds ervaren 
begeleiders ook regelmatig handelingsverlegenheid in de begeleiding van praktijkonderzoek. 
Het streven van de HAN pabo is om alle studenten zowel optimaal voor te bereiden op als te 
begeleiden bij het doen van praktijkonderzoek in de afstudeerfase (Van der Steen et al., 2013). Om 
toekomstige cohorten studenten beter voor te bereiden op het doen van onderzoek, heeft de HAN 
pabo het curriculum herzien met ingang van het schooljaar 2015-2016, zodat belangrijke 
vaardigheden zoals professioneel schrijven, conceptueel denken, kritisch redeneren en informatie- 
en onderzoeksvaardigheden dieper zijn ingebed in het lesprogramma. Voor de huidige cohorten 
studenten, die minder diepgaand zijn voorbereid op het doen van afstudeeronderzoek zoeken wij 
naar de meest effectieve en efficiënte manier van begeleiding. 
In de wetenschappelijke literatuur blijkt nog weinig gepubliceerd te zijn over de meest optimale 
manier om afstudeeronderzoek te begeleiden in lerarenopleidingen. De focus in de literatuur lijkt te 
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vooral te liggen op manieren om lerarenopleiders te professionaliseren voor het begeleiden van 
onderzoek (bijvoorbeeld: Vlokhoven, Kools, Geerdink, Boei, & Willemse et al., 2013). Duidelijke 
didactische handvatten voor de begeleiding van afstudeeronderzoek hebben wij niet kunnen 
identificeren, al worden wel suggesties geven voor een leerlijn (Linde, 2013) en voor de inzet van 
peer-feedback (Kemenade-de Pooter & Wouters- van Tilburg, 2015). Om meer grip te krijgen op de 
effectiviteit van de onderzoeksbegeleiding is eind van het schooljaar 2014-2015 onderzoek gedaan 
onder de studenten uit de afstudeerfase van de HAN Pabo op de 2 locaties in Nijmegen en Arnhem 
om hun ervaringen en wensen ten aanzien de begeleiding van afstudeeronderzoek in kaart te 
brengen. Door middel van een vragenlijst en focusinterviews is de effectiviteit van het huidige 
onderwijsaanbod op de HAN Pabo onderzocht. Tevens is nagegaan welke wensen deze studenten 
hebben ten aanzien van de onderzoeksbegeleiding. 
In de presentatie zullen de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek worden gepresenteerd en zal 
worden ingegaan op de conclusies die wij uit dit onderzoek trekken. Graag gaan wij daarna in 
gesprek met de deelnemers in zaal over hun ervaringen met de effectiviteit van de 
onderzoeksbegeleiding. 
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Symposium 67 : ICT-integratie in de lerarenopleiding: professionaliseren in en 
door onderzoek 
J. Tondeur, Universiteit Gent, J. van Braak, Universiteit Gent, K. Aesaert, Universiteit Gent, B. Pynoo, 
Universiteit Gent, A. Smits, Hogeschool Windesheim, R. Bruijn, Hogeschool Windesheim, H. La Roi, 
Hogeschool Windesheim, F. van Renssen, Hogeschool Windesheim, J. Voogt, Hogeschool Windesheim, 
C. Teunissen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, A.M. van Loon, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 

 

ICT / onderzoek / professionele ontwikkeling 

 

Abstract 
Kan onderzoek een krachtige motor zijn voor leren en professionaliseren in het teken van ICT-
integratie? Dat is de vraag van het symposium dat in deze bijdrage wordt voorgesteld. Deze vraag 
sluit naadloos aan bij het congresthema “professionaliseren in en door onderzoek”en meer specifiek 
bij de themalijn “nieuwe teamverbanden en nieuwe praktijken”. Teamverbanden zijn immers 
noodzakelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe dynamiek waarbij onderzoek (doen) het 
ontwikkelen van nieuwe praktijken bevorderen. In dit geval meer specifiek mbt. ICT-integratie in de 
lerarenopleiding. 
De vraag is echter hoe dit in de praktijk mogelijk is? De drie bijdragen werpen elk hun licht op deze 
vraag en besteden daarbij aandacht aan het belang van teamverbanden. De eerste bijdrage gaat in 
op 1) de ontwikkeling van een Vlaams ICT-competentieprofiel voor de lerarenopleiding in 
Vlaanderen, 2) de manier waarop deze competenties worden gemeten en 3) hoe via teacher 
educator design teams het ICT-competentieprofiel wordt geïmplementeerd. Het hoofddoel van de 
tweede onderzoeksbijdrage is na te gaan of lerarenopleiders en studenten in Nederland zich in 2015 
bekwaam voelen om ICT in te zetten in onderwijs. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt 
een professionaliseringsaanpak voorgesteld. In de derde bijdrage hebben literatuurdocenten 
Nederlands en Engels samen met een onderzoeker onderwijs ontworpen waarin op een 
geïntegreerde wijze gewerkt wordt aan de literaire en de digitale competenties van toekomstige 
leraren. 
Deze studies worden eerst afzonderlijk voorgesteld en tijdens de discussie met elkaar in verband 
gebracht. In de discussie treedt Nadine Engels op als discussiant. 
 
Voorzitter: Jo Tondeur 
Discussiant: Nadine Engels 
 
Korte beschrijving 
Op de website van het congres lezen we dat onderzoek in en door de  lerarenopleiding een 
belangrijke plaats verdient. Het voorliggende symposium gaat expliciet in op de rol van ICT-
onderzoek in de lerarenopleiding. 
 
Presentatie 1: Van ICT-competentieprofiel tot teacher design teams: meten, weten, … en actie! 

Jo Tondeur, Johan van Braak, Bram Pynoo,  Koen Aesaert 

 

Inleiding 

Aan leraren wordt de eis gesteld dat ze ICT integreren in hun onderwijs. Als we dit verwachten van 
leraren, mogen we ook van lerarenopleiders verwachten dat ze toekomstige leraren hierop 
voorbereiden. Dat was voor het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen AUGent (ENWAUGent) de 
aanleiding om een ICT-competentieprofiel te ontwikkelen en op die manier een houvast te bieden 
aan lerarenopleidingen, professionele ontwikkeling te promoten,  en het gebruik van ICT in 
onderwijsleerprocessen te stimuleren (cf. Erstad, 2013). Het profiel is tot stand gekomen in 
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samenwerking met experten van het ENW AUGent, stakeholders uit lerarenopleidingen en 
onderzoekers van de UGent.  
 
Theoretisch kader en onderzoeksdoel 
Voor de ontwikkeling van het ICT-competentieprofiel werd vanuit internationaal onderzoek en een 
analyse van verschillende ICT-competentieprofielen  (bv. ISTE, 2008; Kennisnet, 2012) een raamwerk 
voorgesteld, bestaande uit twee luiken: ICT-gerelateerde competenties van lerarenopleiders en 
opleidingsdidactiek. Binnen het eerste luik worden drie domeinen onderscheiden: 1) het didactisch-
pedagogische, 2) de school en de ruimere context en 3) de eigen professionele ontwikkeling (zie 
http://enwaugent.be). Voor deze studie richten we ons enkel op het didactisch-pedagogische.  
 
Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van een ICT-competentieprofiel een belangrijke maar geen 
voldoende voorwaarde was voor ICT-integratie in de lerarenopleiding. Om te beginnen werd de 
vraag gesteld in welke mate (toekomstige) leraren zichzelf ICT-competent achten. Het doel van 
voorliggend onderzoek was dan ook om een nieuwe schaal te ontwikkelen om de ICT-competenties 
te meten die studentleraren op het einde van hun opleiding zouden moeten bezitten volgens het ICT-
competentieprofiel (Meten). Op die manier hopen we zicht te krijgen op de ICT-competenties van 
toekomstige studenten (Weten). Tenslotte gaan we kort in op de interventie die werd opgezet om 
het ICT-competentieprofiel via teacher design teams te implementeren (Actie). 
 
Methode 
Het onderzoeksdesign voor de ontwikkeling van een nieuw instrument bestond uit verschillende 
stappen. Ten eerste werden op basis van het ICT-competentieprofiel items opgesteld. De externe 
validiteit van deze items werd geëvalueerd door 15 stakeholders (studentleraren, lerarenopleiders, 
ICT-coördinatoren en onderzoekers). Dit leidde tot een pool van 19 items. In een volgende stap 
vulden 945 laatstejaarsstudenten uit 20 Vlaamse lerarenopleidingen de survey in. Om de kwaliteit 
van het instrument te testen werd een Exploratieve Factoranalyse uitgevoerd op een van de twee 
subsamples. Tenslotte werd een confirmatorische factoranalyse uitgevoerd om de factorstructuur 
van de data te bevestigen.  
 
Een andere schaal, de SQD-schaal (zie Tondeur et al., 2012), werd toegevoegd aan de survey om na 
op welke wijze studentleraren werden ondersteund in de ontwikkeling van dergelijke ICT-
competenties. Samen met hun ICT-attitudes, hun ICT-ervaring en toegang tot ICT geeft dit een 
globaal en actueel beeld van de mate waarin studentleraren klaar zijn om ICT te integreren in hun 
onderwijspraktijk. 
 
Resultaten en implicaties 
De 19 items van het ICT-competentieprofiel laden op twee factoren. De eerste schaal werd gelabeld 
“Competencies to use ICT for Instructional Design” (ICTC). Deze acht items polsen naar de 
competenties om ICT in te zetten voor het ontwerpen en versterken van de onderwijspraktijk. De 11 
items van de tweede schaal “ICT Pupil Use” (ICTC-PU) peilen naar de competenties die nodig zijn om 
leerlingen te ondersteunen het ICT-gebruik in de klas en sluiten aan bij de ICT-eindtermen (meten).  
 
Samengevat schatten de laatstejaarsstudenten hun ICT-competenties niet zo hoog in. Tijdens de 
presentatie zal dieper ingegaan worden op welke specifieke competenties hoog/laag scoren (weten). 
Daarnaast blijkt ook dat studentleraren nog onvoldoende ondersteuning ervaren vanuit hun 
opleiding.  
 
Vanuit de vaststelling dat er nog werk aan de winkel is werden teacher design teams opgestart om 
lerarenopleiders te ondersteunen bij het (her)ontwerpen van curriculummaterialen in het teken van 
ICT-integratie (actie). Op die manier kunnen lerarenopleiders zelf het goede voorbeeld geven. Tijdens 
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de presentatie bespreken we de implicatie met bijzondere aandacht voor de relatie 
onderzoek/praktijk en hoe deze relatie via het werken in teamverband  in dit project versterkt werd.   
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Presentatie 2: Op weg naar de lerarenopleiding voor de 21ste eeuw: Professionalisering van 
lerarenopleiders op het gebied van leren en lesgeven met ICT 
Cindy Teunissen en Anne-Marieke van Loon 
 
Inleiding en theoretisch kader 
Om leerlingen voor te bereiden op de 21ste eeuw heeft het onderwijs leraren nodig die zelf 
voldoende ICT-geletterd zijn, vaardig zijn in het leren en lesgeven met ICT en in het ontwerpen van 
digitaal materiaal (Uerz & Kral, 2014; Voogt, Van Braak, Heitink, Verplanken, Fisser, & Walraven, 
2014). De realiteit is echter dat leraren en lerarenopleiders veelal over onvoldoende vaardigheden 
beschikken om ICT effectief in te zetten voor leren en lesgeven met ICT (Uerz, Kral, & De Ries, 2014; 
Tondeur et al., 2012). Uit onderzoek, uitgevoerd onder alle opleiders en studenten van de 
lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) en lerarenopleiding voortgezet onderwijs/middelbaar 
beroepsonderwijs (ILS) van de HAN in 2013 blijkt dat individuele factoren, zoals onvoldoende 
(didactische) ICT-vaardigheden, vaak de achterliggende oorzaak zijn (Uerz, Kral, & De Ries, 2014). Om 
het leren en lesgeven met ICT structureel aan bod te laten komen in het curriculum van de 
lerarenopleiding van de HAN heeft het iXperium/ Centre of Expertise Leren met ICT samen met de 
opleidingen en het werkveld de eindkwalificaties ‘leren en lesgeven met ICT’ voor startbekwame 
leraren vastgesteld (Loon, Kral, & Coetsier, 2013). Op basis van deze eindkwalificaties en de 
beginmeting ‘Leren en lesgeven met ICT’ onder lerarenopleiders en studenten zijn ontwerpeisen 
voor een professionaliseringsaanbod beschreven (Uerz, De Ries, & Kral, 2014). Momenteel worden 
de eindkwalificaties in de lerarenopleidingen geïmplementeerd en vindt professionalisering van 
opleiders plaats. In deze professionalisering neemt het onderzoeksmatig en actief herontwerpen van 
het onderwijs een belangrijke plek in. In 2015 heeft een tussenmeting plaatsgevonden.  
 
Onderzoeksvraag 
Op basis van de eindkwalificaties, de beginmeting en literatuurstudie naar professionele ontwikkeling 
van lerarenopleiders is in 2013 een implementatie- en professionaliseringsaanpak ontwikkeld. De 
vraag is of lerarenopleiders en studenten zich in 2015 bekwamer voelen om ICT in te zetten voor 
leren en lesgeven en of op basis hiervan de implementatie- en professionaliseringsaanpak zal moeten 
worden bijgesteld. 
 
Methode 
Via een online vragenlijst zijn in 2013 de ICT-vaardigheden en is het ICT-gebruik van 128 
lerarenopleiders en 671 studenten in kaart gebracht. In 2015 is deze meting herhaald met een 
respons van 135 lerarenopleiders en 776 studenten. Tussen deze metingen in zijn de 
eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ICT ingevoerd in het curriculum van de 
lerarenopleidingen en is met professionalisering van opleiders, gericht op ICT-geletterdheid en leren 
en lesgeven met ICT, gestart. 
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Resultaten  
Tijdens het symposium wordt de implementatie- en professionaliseringsaanpak en onderbouwing 
van de Faculteit Educatie van de HAN toegelicht. Tevens worden de resultaten van de meting in 2015 
vergeleken met die in 2013. De eerste voorlopige resultaten laten zien dat er ten aanzien van de ICT-
geletterdheid bij studenten weinig verschuivingen zijn. Studenten lijken wel meer ICT te gebruiken 
tijdens hun stage. De verschillen tussen de studenten zijn echter groot. Bij de lerarenopleiders laten 
de voorlopige resultaten zien dat opleiders zich in het algemeen ICT-geletterder voelen dan twee jaar 
geleden. Ze zetten ICT ook daadwerkelijk meer in als onderdeel van hun onderwijs, maar ook bij deze 
groep constateren we grote verschillen.  
 
In de opzet van de professionaliseringsaanpak is rekening gehouden met de diversiteit van 
competenties van de lerarenopleiders. Er wordt gewerkt met een professionaliseringslijn voor 
beginners op het gebied van ICT-geletterdheid, waarin met name de instrumentele vaardigheden en 
mediageletterdheid aan bod komen en er is een lijn die zich richt op de lerarenopleiders die de stap 
al willen en kunnen zetten naar de didactische ICT vaardigheden en de competenties om te leren en 
innoveren. Hierbij is het leren door het doen van praktijkonderzoek een belangrijk element.  
 
Conclusie/discussie/implicaties voor de praktijk 
Geconcludeerd kan worden dat implementatie van de eindkwalificaties voor leren en lesgeven met 
ICT en professionalisering gericht op ICT-geletterdheid en leren en lesgeven met ICT na twee jaar de 
eerste vruchten lijken af te werpen. In de discussie zal worden ingegaan op wat deze resultaten 
betekenen voor het vervolg van de professionaliseringsaanpak van de lerarenopleiders.  
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Presentatie 3: Literatuuronderwijs met multimediale blogopdrachten: Ontwerponderzoek in een 
multidisciplinair team 
Anneke Smits, Roland Bruijn, Henk la Roi, Floor van Renssen, Joke Voogt 
 
Inleiding 
Literatuuronderwijs aan een lerarenopleiding maakt een dubbelslag: er wordt  gewerkt aan de 
leesmotivatie en literaire competenties van de studenten én de  studenten krijgen een voorbeeld 
waarop zij hun toekomstige onderwijs aan  leerlingen in het VO kunnen baseren. De bij dit onderzoek 
betrokken LVO  talendocenten uit de secties Engels en Nederlands zijn zich er dan ook sterk van  
bewust dat het belangrijk is om in hun literatuuronderwijs gebruik te maken van  moderne 
didactische werkvormen met ICT middelen. Op deze wijze kunnen  lerarenopleiders een rolmodel zijn 
voor hun studenten bij de integratie van  technologie, didactiek en vakinhoud (TPACK; Koehler & 
Mishra, 2008).   
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Theoretisch kader 
Het onderzoek van Lapadat, Brown, Thielmann & McGregor (2011) vormde het  uitgangspunt voor 
het huidige onderzoek. Zij onderzochten het gebruik van  multimediablogs in het literatuuronderwijs 
op een middelbare school en  beschreven de gehanteerde werkwijze tot in detail. Deze werkwijze 
resulteerde  voor de leerlingen in engagement, meer lezen en schrijven en multimediale  
vaardigheden. De lerarenopleiding staat voor vergelijkbare uitdagingen op het vlak van 
leesbetrokkenheid en multimediale vaardigheden. We hopen door een  vergelijkbare werkwijze de 
leesbetrokkenheid, de literaire competenties en de  TPACK vaardigheden van de LVO studenten te 
versterken en uiteindelijk ook de  literaire en multimediale ontwikkeling van hun toekomstige 
leerlingen.  
 
Onderzoeksvraag 
De centrale vraag is: Hoe kan de didactische inzet van multimediablogs bijdragen aan de literaire en – 
TPACK competenties van toekomstige leraren Nederlands en Engels?  
 
Methode 
In dit onderzoek inventariseerden we kernpunten en frICTies in het literatuuronderwijs. Op basis van 
literatuurstudie en praktijkervaring kwamen we tot een ontwerp voor de ontwikkeling van literaire 
competenties met behulp van multimediablogs in drie LVO literatuurmodules (Engels en 
Nederlands). Voor wat betreft de literaire competentieontwikkeling sloten we aan bij de literaire 
competenties zoals beschreven door Witte (2008). Het ontwerp werd voor de eerste keer beproefd 
in de setting van een literatuurmodule voor derdejaars studenten Engels. Deze module wordt 
gedoceerd door 2 docenten die gezamenlijk lesgeven aan één groep van 43 studenten.  
 
We gebruikten voor de studenten twee vragenlijsten die bij het begin en het einde van de module 
zijn afgenomen: een aangepaste versie van de Nederlandse TPACK vragenlijst (Fisser & Voogt, 2011) 
en een schaal waarmee de leesmotivatie wordt gemeten (Smits & van Koeven, 2013). Daarnaast 
worden de opbrengsten van de module geanalyseerd op het vlak van multimedia gebruik en literaire 
competentie. Hiertoe wordt de rubric gebruikt die deel uit maakt van het ontwerp. De uitvoerende 
docenten rapporteren over de praktische bruikbaarheid van het ontwerp en de aanpassingen die zij 
hebben gedaan.  
 
Resultaten 
Dit onderzoek resulteerde in het ontwerp van beoordelingsrubrics, een beoordelingsprocedure, 
blogopdrachten en een digitale leeromgeving. Uit de eerste afname van de TPACK vragenlijst bleek 
dat de scores van de studenten onderling sterk verschilden maar dat zij gemiddeld een matige score 
lieten zien op alle subschalen. De zwakst scorende subschaal was de schaal waarin gevraagd werd 
naar de integratie van technologie, didactiek en literaire competentie. Ook de gemiddelde score op 
de motivatieschaal was beneden verwachting bij het begin van de module. Deze resultaten zullen 
vergeleken worden met de resultaten bij het einde van de module en ook met de resultaten van 
eerste jaars studenten Engels. Resultaten en bruikbaarheid van het ontwerp worden bij het einde 
van de module geëvalueerd (november 2015).  
 
Conclusies/implicaties voor de praktijk 
De conclusies ten aanzien van de uitvoering van het ontwerp zullen op de VELON conferentie 
beschikbaar zijn en besproken worden.  
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Symposium 105 : 'Communities of Practice' als voertuig voor ontwikkeling 
P.P.M. Hennissen, De Nieuwste Pabo, D. Wetzels, Basisschool Loedoes, H. Acampo, De Nieuwste 
Pabo, R. Kierkels, De Nieuwste Pabo 
 

Communities / professionalisering / schoolontwikkeling 
 
Abstract 
Dit symposium focust op de manier waarop “Communities of Practice”(CoPs) een schoolbreed thema 
systematisch onderzoekend aanpakken, en wat dat oplevert aan leerwinst voor leerlingen, 
leerkrachten en school. Een CoP is een groep mensen (Wenger et al., 2002) bestaande uit (a.s.) 
leerkrachten en een instituutsbegeleider, die systematisch onderzoek verricht naar een door het 
team gedragen kernthema van de eigen school. De vraag in dit symposium is wat de bijdrage van het 
CoP-voertuig is aan ontwikkeling. 
 
Voorzitter: Paul Hennissen 
Discussiant: Frank Crasborn 
 
Korte beschrijving 
De kracht van het symposium is, dat zowel studenten, leerkrachten in de praktijk als lerarenopleiders 
zich gezamenlijk professionaliseren door het verrichten van onderzoek naar thematieken die van 
belang zijn. Ze ontwikkelen nieuwe expertise en professionaliseren daardoor in het 
onderzoeksgebied, en passen hun onderwijs aan op basis van de gevonden resultaten. 
 
Relevantie 
Recent reviewonderzoek (Denis & Van Damme, 2010; Timperley et al., 2007; Van Veen et al., 2010) 
wijst uit dat traditionele vormen van professionalisering een geringe bijdrage leveren aan de 
professionalisering van leerkrachten mede door de geringe koppeling met de werkplek. Effectieve 
professionalisering is gericht op leerlingen, contextspecifiek, koppeling theorie en praktijk, actieve 
betrokkenheid door de lerende en collectief leren (Hennissen, 2011). Het werken in een CoP is een 
vorm van professionalisering die voldoet aan deze eisen. 
 
Structuur van het symposium 
Het symposium bestaat uit drie onderzoekspresentaties. De eerste presentatie bespreekt de 
opbrengsten van onderzoek door een CoP op een school, de tweede bespreekt onderzoek naar de 
opbrengsten voor CoP-studenten en de derde bespreekt onderzoek naar de bijdrage van CoPs aan 
schoolontwikkeling. 
 
Referenties 
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Veen, K. van, Zwart, R., Meirink, J., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een 
reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. 
Leiden, ICLON.  

Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice. Boston, MA: 
Harvard Business School. 
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Presentatie 1: Boeiend onderwijs en betrokkenheid van leerlingen 
Dennis Wetzels, Basisschool Loedoes Sittard 
 
Inleiding 
Openbare basisschool Loedoes is een academische basisschool in Sittard. Elk jaar onderzoeken 
“Communities of Practice” (CoPs) bepaalde onderwerpen om het onderwijs te verbeteren of kritisch 
te blijven volgen. De school werkt sinds acht jaar met het onderwijsconcept ‘boeiend onderwijs’. Het 
concept is al aardig geïmplementeerd in het dagelijks handelen. Dit blijkt onder andere uit de 
regelmatige collegiale consultaties, waarbij leerkrachten elkaars handelen omtrent boeiend 
onderwijs observeren aan de hand van kijkwijzers en van feedback voorzien. In de jaardoelen die de 
school opstelt wordt steeds gezocht naar verdere verdieping van het boeiend onderwijs. De 
veronderstelling is dat boeiend onderwijs positieve effecten heeft op de kinderen.  
De vraag is echter of dit ook zo is. Deze presentatie gaat in op het onderzoek dat de CoP heeft 
uitgevoerd om na te gaan in welke mate de betrokkenheid van leerlingen beïnvloed wordt door het 
concept van boeiend onderwijs. 
 
Theoretisch kader 
Het concept van boeiend onderwijs is gebaseerd op een aantal onderzoeken op het gebied van 
hersenen (Levitt, 2003), meervoudige intelligentie (Gardner, 1993), welbevinden en betrokkenheid 
(Laevers & Laurijssen, 2001), systeemdenken en denkpatronen (Jutten, 2007), coöperatief leren 
(Kagan, 2003). De kernelementen in dit concept zijn dan ook betekenisvol, samenhangend, 
meervoudige intelligentie, etc. De basis van het concept bestaat uit een veilige leeromgeving waar 
kinderen zich welbevinden en betrokken zijn bij hun activiteiten.  
De vraag is in hoeverre boeiend onderwijs dat op deze leest geschroeid is, zorgt voor opbrengsten. 
Volman (2012) pleit bij het onderzoeken van opbrengsten om niet alleen naar de hoogte van het 
leerresultaat te kijken, maar ook naar de kwaliteit. Dit onderzoek volgt Laevers en Larijssen (2001) 
die aangeven dat de kwaliteit van leren vooral uitgedrukt wordt in de betrokkenheid. 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag luidt: Wat is het effect van verschillende elementen van boeiend onderwijs op de 
betrokkenheid van de leerlingen uit de groepen 8 op OBS Loedoes? 
 
Methode 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft de CoP een meetinstrument ontwikkeld dat bestaat 
uit twee delen. Het eerste deel is gebaseerd op een tool van Boeiend Onderwijs, te weten de 
gedragspatroongrafiek (Jutten, 2007). Tijdens een les wordt aan leerlingen gevraagd om op zes door 
de leerkracht aangegeven momenten een score van 0 tot 4 in een grafiek weer te geven: 0 is niet 
betrokken, 4 is heel erg betrokken. Het tweede deel is een vragenlijst gebaseerd op een leerling-
vragenlijst uit de bestaande methode voor sociaal emotionele ontwikkeling ZIEN, gebaseerd op het 
model van de Leuvense Betrokkenheidsschaal (Laevers & Laurijssen, 2001). 
De leerlingen van twee groepen 8 van de school hebben de gedragspatroongrafiek en de vragenlijst 
in de maanden mei en juni van 2014 vijf keer ingevuld. Vier keer tijdens een les met een specifiek 
element (bv. betekenisvol, samenhangend, meervoudige intelligentie) van boeiend onderwijs en een 
keer na een les zonder element van boeiend onderwijs. 
 
Resultaten 
Het element van boeiend onderwijs dat het hoogste scoort is ‘betekenisvol’. Op momenten dat er 
betekenisvol wordt lesgegeven, scoort meer dan de helft van alle leerlingen telkens dat ze zeer 
betrokken zijn.  
Het verschil tussen een lesmoment waarbij het element samenwerken wordt toegevoegd levert 
slechts een nihil verschil in betrokkenheid op t.o.v. een moment zonder specifiek element van 
boeiend onderwijs.   
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Discussie/conclusie en implicatie 
De uitgesproken terugkoppeling van de leerlingen over het belang van betekenisvol onderwijs heeft 
binnen de CoP ertoe geleid om dit in een vervolgonderzoek verder te onderzoeken. Het doel hierbij is 
om de hefboom ‘betekenisvol onderwijs’ verder (theoretisch) te verdiepen. Door dit met 
leerkrachten te delen en hen dit in praktijk te laten brengen beogen we een nog hogere mate van 
betrokkenheid bij (een deel van) de leerlingen. Voldoende voor andere scholen om dit voorbeeld te 
volgen. 
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Leuven; Onderzoekscentrum voor Kleuter en Lager Onderwijs v.z.w. 

Levitt P. (2003). Structural and functional maturation of the developing primate brain. The Journal of 
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Presentatie 2: Wat en hoe leren leraren in opleiding in CoPs? 
Henk Acampo, de Nieuwste Pabo Sittard 
 
Inleiding 
In ‘Communities of Practice’ (CoPs) op basisscholen doen aanstaande en zittende leerkrachten en 
hogeschooldocenten onderzoek met als doel de (eigen) onderwijspraktijk te verbeteren. Als 
opleidingsinstituut is het belangrijk om zicht te krijgen op wat (de leeropbrengsten) en hoe 
(leeractiviteiten) studenten, die binnen een CoP hun onderzoek uitvoeren, leren.  
 
Theoretisch kader 
Tynjälä (2013) ziet een CoP als een sociaal culturele leefomgeving en op basis van meerdere 
literatuur reviews onderscheidt zij twaalf leeropbrengsten. Kijkend naar de onderzoeksmatige 
context van de CoPs zijn directe leeropbrengsten te verwachten bij drie van de twaalf onderdelen: 
teamwork; academische vaardigheden en persoonlijke groei.  
Bergen et al. (2007) stellen na een review naar leeractiviteiten van docenten dat leren door een 
variatie van leeractiviteiten plaats vindt: lezen, reflectie, praktijk, experimenteren, uitwisselen van 
informatie. Nonaka en Konno (1998) plaatsen leeractiviteiten van studenten op de werkplek in een 
cyclisch model. Het model maakt duidelijk dat een aantal interactie elementen (discussie, 
uitwisselen, bijeenkomsten en netwerken) te verwachten leeractiviteiten zijn in een groep die bezig 
is met onderzoek.  
 
Onderzoeksvragen: 
Wat leren studenten van onderzoek doen in communities of practice? 
Hoe leren studenten van onderzoek doen in communities of practice? 
 
Methode 
Dit vergelijkend onderzoek vergelijkt de leeropbrengst en leeractiviteiten van studenten die 
onderzoek doen in een CoP met studenten die alleen onderzoek doen. Respondenten (186 derde- en 
vierdejaars studenten) zijn in maart 2015 in een enquête gevraagd naar wat zij leren van onderzoek 
en welke leeractiviteiten zij daarbij hanteren.  
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Op basis van de theorie van Tynjälä (2013) zijn de drie categorieën (teamwork; academische 
vaardigheden en persoonlijke groei) geoperationaliseerd met behulp van gedragsindicatoren die 
gebaseerd zijn op de SBL competenties. Deze koppeling is gevalideerd op basis van membercheck 
(Krefting, 1991). Leeractiviteiten worden in drie categorieën gemeten: 1) interactie (Nonaka & 
Konno,1998); 2) denken en 3) individueel handelen (Bergen et al, 2007). De categorieën zijn in 
teamverband op basis van consensus geconcretiseerd in vragen. 
De verkregen data over leeropbrengsten en gehanteerde leeractiviteiten van studenten die in een 
CoP participeren zijn vergeleken met de data van studenten die alléén onderzoek doen. Significante 
verschillen tussen beide groepen worden gerapporteerd.  
 
Resultaten 
Studenten die onderzoek doen in CoPs (N=57) laten een significant hogere leeropbrengst zien bij de 
categorie ‘teamwork’. Studenten die alleen onderzoek doen (N=55) laten een significant hogere 
leeropbrengst zien bij de categorieën ‘academische vaardigheden’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’. 
Analyse van gehanteerde leeractiviteiten toont significant hogere scores voor CoP studenten bij de 
categorieën ‘interactie’ en ‘denken’. Niet-CoP studenten laten geen significant hogere scores zien, 
alhoewel deze groep bij de categorie ‘individueel handelen’ bij alle vragen hoger scoort. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Het onderzoek zorgt voor een duidelijk beeld ten aanzien van wat en hoe door studenten geleerd 
wordt bij het doen van onderzoek, al dan niet in een CoP. Voor de opleiding is het van belang om te 
weten dat beide contexten voor leeropbrengsten zorgen. De leeropbrengsten verschillen echter in de 
twee situaties.  
De hogere score bij ‘teamwork’ voor CoP studenten was deels voorspelbaar maar de hogere scores 
op academische vaardigheden en persoonlijke groei bij niet-CoP studenten zijn moeilijker te 
verklaren.  
Voor de verschillen in gehanteerde leeractiviteiten tussen beide groepen is het verschil in de 
categorie ‘denken’ opmerkelijk. CoP studenten lijken meer na te denken over hun onderzoek en over 
wat ze lezen. Dit kan mogelijk verklaard worden met het oog op de te verwachten presentatie aan de 
rest van de groep of dat ze meer kennis delen met de groep. Vervolgonderzoek kan gericht zijn op de 
vraag of bepaalde CoPs grotere leeropbrengsten voor studenten laten zien dan andere CoPs. Een 
interessante vraag voor discussie luidt: Welke manier van onderzoek doen bereidt de student het 
beste voor op de toekomst? 
 
Referenties: 
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Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of "ba": Building a foundation for knowledge creation. 
California Management Review, 40 (3), 40-54.  
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Presentatie 3: De CoP als hefboom voor schoolontwikkeling 
Rick Kierkels, de Nieuwste Pabo Sittard 
 
Inleiding 
Het werken in een Community of Practice (CoP), een gemengd samengestelde groep die onderzoek 
verricht naar een belangrijk thema van een school, levert een bijdrage aan het lerend vermogen van 
de leerkracht en met name de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. Een 
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CoP neemt binnen een school het voortouw in studie en onderzoek naar een specifiek thema en 
verspreidt en deelt deze kennis met het team. In deze presentatie wordt verslag gedaan van 
onderzoek naar de bijdrage van CoPs aan de schoolontwikkeling. 
 
Theoretisch kader 
Het concept van een professionele leergemeenschap (PLG) leent zich ertoe om in de school 
leerkrachten zowel individueel als collectief te ondersteunen bij hun professionalisering. Voor de 
beschrijving van de school als PLG wordt gebruik gemaakt van zeven dimensies: reflecteren, kennis 
gebruiken, gemeenschappelijke visie, collectief leren, structuur, cultuur en leiderschap (Mitchell & 
Sackney, 2000; Verbiest, 2012). 
Naarmate scholen zich sterker ontwikkelen als PLG is er sprake van een krachtig leerklimaat en zijn 
de mogelijkheden voor groepen, zoals CoPs, om zichzelf te sturen en de kans op positieve resultaten 
van leerlingen groter (Vescio, Adams, & Ross, 2008). Omgekeerd, is er weinig bekend over de 
beïnvloeding van een CoP richting het versterken van een PLG. CoPs beïnvloeden op hun beurt de 
professionele leergemeenschap van de school via specifieke interventies, onder andere die gericht 
zijn op het gehele team.  
 
Onderzoeksvragen 

 In welke mate vinden er verschuivingen plaats in PLG-dimensies? 

 Welke CoP-interventies dragen bij aan de ontwikkeling van specifieke PLG-dimensies? 
 
Methode 
Het onderzoek vond plaats tussen 2011 en 2014 in het kader van het zogenaamde CoP-project, 
waarbinnen vijf basisscholen in Zuid-Limburg samenwerkten met de Nieuwste Pabo te Sittard. Op de 
eerste plaats is om na te gaan welke verschuivingen in PLG-dimensies plaatsvonden door de 
leerkrachten vooraf en achteraf een digitale vragenlijst ingevuld (Verbiest, 2012). Op de tweede 
plaats heeft er, om na te gaan welke interventies vanuit de CoP bijdragen aan de ontwikkeling van de 
PLG-dimensies, per school een documentanalyse plaatsgevonden van de volgende schriftelijke 
documenten: aanmelding, feedback op aanmelding, tussentijdse stand van zaken, eindverslag, 
transcriptie van gesprek naar aanleiding van het eindverslag.  Per school zijn doelen, activiteiten en 
behaalde resultaten geanalyseerd en beschreven. Een voorbeeld uitwerking van een school in 
doelen, activiteiten en resultaten is terug te vinden in Tabel 1. 
 

 
De inhoud van de kolom activiteiten uit de tabel is vervolgens geanalyseerd. Twee onderzoekers 
koppelden op basis van consensus de activiteiten aan de zeven PLG-dimensies. Dit resulteerde in een 
lijst van door een CoP-verrichte activiteiten die invloed uitoefenende op de PLG-dimensies. Tenslotte 
zijn de verschillende casussen horizontaal met elkaar vergeleken (Van der Donk & Van Lanen, 2012) 
om interventies te destilleren die in meerdere of alle cases terug te vinden zijn of waarin de cases 
verschillen. 
  

Tabel 1: Voorbeeld uitwerking ‘doel, activiteit en resultaat’ van een CoP binnen een school  

   

Doel Activiteit Resultaat 
Leerkrachten hebben zicht op 

onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften van 

meerbegaafde -kinderen en 

hebben kennis van bruikbare 

materialen 

- Studenten in CoP onderzoeken welke knelpunten 

leerkrachten ervaren tijdens het geven van onderwijs aan 

meerbegaafde kinderen. 

- CoP inventariseert bevindingen en rapporteert naar 

team. 

- Team wordt geïnformeerd over verschillende typen 

begaafde kinderen. 

- CoP onderzoekt knelpunten en leerbehoeften 

meerbegaafde kinderen en rapporteert naar team. 

 

 

 

 

- Leerkrachten werken met 

meerbegaafde kinderen 

vanuit nieuwe kennis. 

 



   143 

 

Resultaten 
Binnen alle PLG-dimensies wordt groei gemeten, echter vier PLG-dimensies vertonen een significante 
groei: reflecteren, gemeenschappelijke visie, collectief leren en cultuur binnen de school. 
De volgende interventies dragen bij aan ontwikkeling van PLG-dimensies. De dimensie 
‘gemeenschappelijke visie’ is versterkt door de aandacht die de CoP besteed aan het richten op een 
verbeteronderwerp dat past binnen de schoolontwikkeling. De dimensie ‘collectief leren’ is versterkt 
door initiatief van de CoP in kennisdisseminatie door het regelmatig bespreken en delen van de 
thematiek in het team. Ook doordat CoP-studenten actief en participeren en kennis van 
praktijkonderzoek inbrengen in de CoP. 
 
Conclusie/discussie & implicatie 
De resultaten laten zien dat de CoP een hefboomfunctie kan vervullen in de ontwikkeling tot PLG, 
wanneer tegelijkertijd de professionele ruimte (Kessels, 2012) vergroot en de PLG-dimensies 
versterkt worden. Het is deze unieke combinatie die bijdraagt aan het leren van professionals ‘Van de 
Praktijk’ (Cochran-Smith & Lytle, 1999).  
 
Referenties: 
Cochran-Smith, M., & Lytle, S. (1999). Relationships of knowledge and practice: Teacher learning in 

communities. Review of Research in Education, 24, 249-305. 
Kessels, J. (2012). Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte. Oratie. Heerlen: Open 

Universiteit. 
Mitchell, C. & Sackney, L. (2000). Profound improvement: Building capacity for a learning community. 

Lisse, Swets & Zeitlinger Publishers. 
Verbiest, E. (2012). Professionele leergemeenschappen: Een inleiding. Apeldoorn: Garant. 
Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2013). A review of research on the impact of professional learning 

communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24 

(1), 80-91.  
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Onderzoekspresentatie 114 : Faciliteren van sociaal leren in de 
lerarenopleiding 
E.M. Vrieling, Open Universiteit, A.A.J. van den Beemt, Technische Universiteit Eindhoven 
 

Lerarengroepen / professionele ontwikkeling / sociaal leren 

 

Abstract 
De laatste decennia is er in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek veel aandacht voor sociaal 
leren van (aanstaande) leraren als een stimulans voor hun professionele ontwikkeling. Bij het 
nastreven van innovatie in dergelijke lerarengroepen, blijkt faciliteren van belang. In deze studie is 
onderzocht op welke wijze lerarengroepen gefaciliteerd kunnen worden ter optimalisatie van de 
professionele ontwikkeling van de groepsleden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een eerder 
ontwikkeld theoretisch kader met 4 dimensies en 11 indicatoren van sociaal leren. Het onderzoek is 
uitgevoerd in een lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) waar groepen van pabodocenten, 
pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs zijn gevolgd gedurende twee jaren in een 
enkelvoudige en meervoudige casestudie. Data zijn verzameld in de vorm van video/audio-opnames 
van de werkbijeenkomsten, het beantwoorden van reflectieve vragen, het volgen van de digitale 
leeromgeving en het uitvoeren van retrospectieve interviews. Op basis van kwalitatieve analyses is 
op diverse momenten samen met de groepsleden bekeken hoe de sociale configuratie eruit zag, of 
dit passend was bij de groepsdoelen en welke vervolgstappen wenselijk waren. De in deze studie 
ontwikkelde interviewleidraad blijkt een bruikbaar kwalitatief instrument in dit faciliteringsproces. 
 

Korte beschrijving 
Sociaal leren in groepen van (aanstaande) leraren is een krachtige impuls voor professionele 
ontwikkeling. Ondanks het belang van informeel leren krijgt het nog nauwelijks aandacht binnen 
opleidingscurricula. In deze studie worden aanbevelingen gegeven voor facilitering van sociaal leren 
teneinde sociaal leren een meer prominente plek binnen de lerarenopleiding te geven. 
 
Inleiding 
Door ontwikkelingen in het onderwijsveld worden er andere eisen aan leraren en de 
schoolorganisatie gesteld. Ook de visie op het leraarschap en het opleiden van leraren is de laatste 
decennia veranderd. De focus ligt steeds minder op het ‘trainen’ van studenten door het aanbieden 
van theoretische kennis en methoden, noch op formele bijscholingen van zittende leraren (Cochran-
Smith, 2011). Een verschuiving heeft plaatsgevonden naar professionele ontwikkeling van leraren als 
een levenslang leerproces waarin zowel formele, non-formele als informele activiteiten belangrijk 
zijn. Leren vindt grotendeels plaats op de werkplek en is collectief van aard door interactie met 
collega’s (Hammerness, Darling-Hammond, & Bransford, 2005). 
Theoretisch kader 
Om in lerarengroepen tot professioneel leren te komen, is het faciliteren van sociaal leren belangrijk 
(Buchel & Raub, 2002; Wenger, 1998). Om deze facilitering zo goed mogelijk vorm te kunnen geven, 
is al veel onderzoek gedaan naar sociaal leren vanuit de drie invalshoeken van teamleren, 
communityleren en netwerkleren. Hoewel de onderwijsliteratuur een duidelijk onderscheid maakt 
tussen deze drie perspectieven, laat de dagelijkse praktijk in scholen zien dat groepen dynamisch zijn 
en dat hun structuur gedurende de levensloop kan veranderen, afhankelijk van de behoeften van de 
groepsleden (Doornbos & De Laat, 2012). Wij zien daarom het leren binnen lerarengroepen niet als 
te onderscheiden vaststaande perspectieven, maar gaan op zoek naar de dimensies of kernwaarden 
van sociaal leren, op basis waarvan de sociale configuratie van een groep kan worden beschreven. 
Op basis van een reviewstudie (Vrieling, Van den Beemt, & De Laat, 2015) zijn 4 dimensies (praktijk, 
domein en waardecreatie, verbondenheid, organisatie) met daarbinnen 11 indicatoren van sociaal 
leren gedefinieerd. Deze indicatoren geven geen waardeoordeel over lerarengroepen, maar 
beschrijven de positie van de groep. Ondanks de bruikbaarheid van dit dimensiekader, bleek er 
behoefte aan verdere concretisering teneinde de groepsfacilitering nog beter vorm te kunnen geven. 
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Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen we de beschrijving van de sociale configuratie van lerarengroepen operationaliseren in 
een kwalitatief instrument? 
 
Methode 
Gedurende twee studiejaren (2013-2015) zijn groepen van pabodocenten, pabostudenten en 
leerkrachten primair onderwijs gevolgd, in zowel een enkelvoudige (N=26) als een meervoudige 
casestudie (5 groepen, N=44). De groepen kwam maandelijks bij elkaar en werkten daarnaast in een 
digitale omgeving. 
Er is gebruik gemaakt van diverse databronnen die aan de hand van triangulatie zijn geanalyseerd. 
Op basis van film/audio-opnames van de bijeenkomsten (5 in jaar 1, 8 in jaar 2), de digitale 
leeromgeving, ‘reflectieve vragen’ (Engin, 2013) en retrospectieve interviews, is door twee 
onderzoekers onafhankelijk van elkaar geanalyseerd op welke wijze de dimensies van sociaal leren in 
de groep zichtbaar waren, leidend tot een eerste operationalisering. 
Van daaruit zijn interventies ontwikkeld om de professionele ontwikkeling van de (aanstaande) 
leraren in de lerarengroepen te faciliteren. Hierbij werd het geanalyseerde beeld teruggekoppeld 
met de groep en werd de groepsleden gevraagd of ze zich in het beeld herkenden, wat ze anders 
ervoeren en welke richting ze op zouden willen ‘schuiven’ gedurende het studiejaar. 
 
Resultaten 
In antwoord op de onderzoeksvraag is een interviewleidraad ontwikkeld en gevalideerd waarmee 
lerarengroepen de door hen ervaren kwaliteit en effectiviteit van de groep kunnen beschrijven. 
Hierbij wordt gewerkt vanuit de biografische benadering (Bornat, 2008) waarbij de deelnemers 
worden geactiveerd de sociale processen vanaf de start tot en met het moment van interviewen te 
doordenken. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Sociaal wetenschappelijk onderzoek gebaseerd op perceptie en terugblikken is altijd gekleurd. 
Echter, een perspectief zoals het dimensieraamwerk maakt het mogelijk de perceptie te bespreken 
en aan te scherpen. Om lerarengroepen adequaat te kunnen faciliteren op het sociale leerproces, 
kan door afname van de interviews worden bekeken hoe de deelnemers zich ontwikkelen vanuit de 
dimensies die binnen groepen te onderscheiden zijn. Van daaruit kunnen interventies worden 
ontwikkeld om de professionele ontwikkeling van leraren in groepen te stimuleren. 
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Bornat, J. (2008). Biographical methods. In: Alasuutari, Pertti; Bickman, Leonard and Brannen, Julia 

eds. The Sage Handbook of Social Research Methods. London, UK: Sage, pp. 344-356.  
Buchel, B., & Raub, S. (2002). Building knowledge creating value networks. European Management 

Journal, 20(6), 587-596.  
Cochran-Smith, M. (2011). Does learning to teach ever end? Kappa Delta Pi Record, 47, 22-24. 
Doornbos, A., & De Laat, M. (2012). De waarde van CoPs in het Groene Onderwijs: 

Onderzoeksrapport ter ondersteuning van de doorstart van CoPs met de nadruk op 
verbindend leren en zichtbaar ontwikkelen. Heerlen: Scientific Centre for Teacher Research 
(LOOK).  

Engin, M. (2013). Questioning to scaffold: An exploration of questions in pre-service teacher training 
feedback sessions. European Journal of teacher Education, 36(1), 38-54.  
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Good practice 49 : Studenten raken intrinsiek gemotiveerd tijdens de minor 
leerpsychologie ‘Het gemotiveerde brein'  
E. Siebenlist, Zuyd Hogeschool, P.P.M. Hennissen, Zuyd Hogeschool 
 

Intrinsieke motivatie / motivatieversterkende interventies / Pabo studenten 
 

Abstract 
De minor leerpsychologie is een voorbeeld van congruent opleiden, zowel in de zin van 
literatuurgebruik om de minor te ontwerpen als het onderzoek van effecten daarvan. Van studenten 
verwacht je hetzelfde: onderwijs ontwerpen op basis van literatuur en nagaan wat het effect is op 
basis van een onderzoek. De minor Leerpsychologie “Het gemotiveerde Brein”, is afgelopen 
studiejaar voor het eerst gegeven aan een groep van 19 derdejaarsstudenten aan de Nieuwste Pabo 
(dNP) te Sittard. In de minor ligt de nadruk op hoe kinderen te motiveren (Ros, A., Castelijns, J., van 
Loon, A-M., Verbeeck, K.,2014) en hoe breinkennis toe te passen in de basisschool (Vreugdenhil, 
2015). Tijdens het ontwerpen van de minor zijn aanbevelingen uit de genoemde literatuur en van 
Martens en Boekaerts (2007) toegepast, met als doel: Intrinsieke motivatie versterken. Een paar 
voorbeelden van motivatieversterkende interventies die zijn toegepast 
zijn:autonomieondersteunend leraargedrag, consequente structuurondersteuning, pedagogisch 
tactvol handelen en evalueren om te leren.Met behulp van de vragenlijst Schoolse 
Zelfregulatievaardigheid (Sierens & Vansteenkiste, 2009) bleek na vergelijking van de voormeting 
met de nameting, dat de intrinsieke motivatie en de motivatie op basis van welwillendheid significant 
gestegen zijn (p<.01) 
 

Korte beschrijving 
De opzet van de minor is een voorbeeld van congruent opleiden door het gebruiken van 
motivatieversterkende interventies. Studenten hebben de literatuur ervaren in de minor en kunnen 
die hierdoor beter vertalen naar hun praktijk. De opleider weet zich door dit onderzoek 
geprofessionaliseerd en kan deze ervaring gebruiken voor curriculum-innovaties. 
 
Onderwerp 
De interactieve presentatie geeft inzicht in motivatieversterkende interventies gebruikt in de minor, 
welke hebben geleid tot significante motivatieverhoging van studenten. Daarnaast onderbouwen en 
verlevendigen kwalitatieve gegevens deze uitkomst. 
 
Context 
Derdejaars dNP studenten (19) kiezen een minor (4 EC’s), elke minor heeft een theoretische- en een 
praktische component die deels op het instituut en deels op de stageplek (basisschool) worden 
uitgevoerd. De opzet en de uitvoering van de minor is in handen van één docent die tevens het 
onderzoek heeft uitgevoerd. 
 
Doel 
Het doel van het onderzoek is nagaan of motivatieversterkende interventies in de minor leiden tot 
een verhoging van de intrinsieke motivatie van de studenten. 
 
Theoretische inbedding 
Intrinsieke motivatie zorgt voor een andere kwaliteit van leren. Deci en Ryan (2009) noemen dit 
begrip in hun Zelfdeterminatie theorie (ZDT). Volgens de ZDT zijn er drie fundamentele 
basisbehoeften die vervuld moeten worden wil leren optimaal tot stand komen: autonomie, 
competentie en verbondenheid. Op de eerste plaats, is de autonomiebehoefte door 
autonomieondersteunend leraargedrag (Ros et al., 2014) bereikt, door bij gegeven doelen, criteria 
door de studenten zelf te laten bepalen en vrijheid te geven omtrent uitvoering van opdrachten en 
eindproducten. Studenten passen op deze wijze zelfgereguleerd leren toe (Schuit, H. , Vrieze, I. de, 
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Sleegers, P., 2011), ondersteund door een passende coaching. Op de tweede plaats is het 
competentiegevoel versterkt door veel structuurondersteuning te bieden (Ros et al. 2014). Iedere 
student kon op zijn eigen niveau van competentie werken aan de zelfontworpen opdrachten, zodat 
ze zelf het ‘ gevoel van competentie bewerkstelligd hebben’ (Schuit, H. , Vrieze, I. de, Sleegers, P., 
2011, blz.22) en hierdoor hun opdrachten als persoonlijk nuttig konden uitwerken (de ‘waarom-
informatie’ van Martens & Boekaerts, 2007). Op de derde plaats is de verbondenheidsbehoefte 
versterkt door studenten in groepen te laten werken. 
Als de drie basisbehoeften vervuld zijn is de kans op positieve gevoelens van de lerende tijdens het 
leren veel groter, hierdoor komt er dopamine vrij (Vreugdenhil, 2014) en deze activeert het hele 
brein, met als gevolg: intrinsieke motivatie om nog meer gefocust aan de slag te gaan. 
Naast het versterken van de drie basisbehoefte d.m.v. structuur beïnvloedt ook de docent de 
motivatie: feedback geven tijdens bijeenkomsten, alert aanwezig zijn, contact maken tijdens 
gesprekken en vooral enthousiasmeren, binnen en buiten de bijeenkomsten. Kortom de 
procesgeoriënteerde wijze en pedagogisch tactvol aanwezig zijn, zijn belangrijke leraar activiteiten 
om de motivatie te versterken (Schuit, H. , Vrieze, I. de, Sleegers, P., 2011 en Ros et al., 2014) . 
 
Praktische relevantie 
Collega-docenten kunnen in de opzet van hun curriculumonderdeel gebruik maken van de 
motivatieversterkende interventies die zijn toegepast in de minor. Tevens kan dit onderzoek andere 
docenten inspireren om bij hun eigen bijeenkomsten te onderzoeken of de opzet van een 
curriculumonderdeel het gestelde doel bereikt en/of deze motivatieverhogend is. 
Studenten hebben zowel geleerd hoe motivatieversterkend te werken in hun basisschoolpraktijk, 
alsook zelf ervaren om gemotiveerd te werken binnen de minor. Bovendien hebben ze inzicht 
gekregen in wat hen zelf motiveert. Genoemde ervaringen van studenten, zorgen voor diepere 
overtuigingen over hoe je je leren versterkt (Clarke & Hollingworth, 2002). Deze overtuigingen en 
handvatten vormen de basis voor het realiseren van motivatie in de eigen praktijk. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
Om het effect van de minor op de motivatie vast te stellen is de vragenlijst Schoolse 
Zelfregulatievaardigheid afgenomen (Sierens & Vansteenkiste, 2009). Het resultaat van het 
toepassen van de motivatieversterkende interventies levert een positief significant verschil van de 
intrinsieke motivatie (p << .01) en de motivatie op basis van welwillendheid (p < .01) op. De opzet van 
de minor heeft dus geleid tot een grotere intrinsieke motivatie van de studenten. 
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Onderzoekspresentatie 55 : Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent 
binnen honours onderwijs? 
T. Kingma, Hogeschool Windesheim, E. Kamans, Hanzehogeschool Groningen, M. Heijne-Penninga, 
Hanzehogeschool Groningen, M.V.C. Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen 
 
Autonomie-ondersteunende doceerstijl / druk vanuit de organisatie / hbo-docenten 
 
Abstract 
Docenten werken graag met intrinsiek gemotiveerde studenten. Vanuit de literatuur weten we dat 
studenten, die intrinsiek gemotiveerd zijn, een sterke behoefte hebben aan een docent die hen 
ondersteunt in hun autonomie, gecombineerd met het bieden van structuur en verbondenheid. Deze 
studie richt zich op excellentieprogramma’s. Studenten in deze leeromgeving zijn veelal intrinsiek 
gemotiveerd. Om een autonomie-ondersteunende doceerstijl in te kunnen zetten, is het van belang 
dat de docent zelf gemotiveerd is en vrijheid ervaart. Deze studie richt zich op de samenhang tussen 
hoe een docent bepaalde aspecten in zijn werkomgeving ervaart en welke invloed dat heeft op zijn 
doceerstrategie - en dan in het bijzonder de strategie die autonomie ondersteunt. 
De onderzochte hypothese luidt: lesgevende hbo-docenten bieden autonomie-ondersteuning aan 
studenten in extracurriculaire excellentieprogramma’s, als zij zelf vrijheid ervaren vanuit de sociale 
werkomgeving waarin zij werken, zij een intrinsieke motivatie hebben en zij een growth mindset 
hebben. Honoursdocenten (N = 54) van zes hogescholen hebben een digitale vragenlijst ingevuld. 
Correlatieberekeningen laten zien dat een fixed mindset gepaard gaat met het bieden van meer 
structuur en dat het ervaren van druk gepaard gaat met het bieden van minder autonomie en minder 
structuur. 
 

Korte beschrijving 
Gemotiveerde studenten behouden hun intrinsieke motivatie, wanneer zij werken met docenten die 
hen ondersteunen in hun autonomie. Door zicht te hebben als lerarenopleiders hoe persoonlijke en 
organisatorische factoren de autonomie-ondersteunende doceerstijl beïnvloeden, kunnen potentiële 
leraren beter worden voorbereid worden op de begeleiding van (honours) studenten. 
  
Inleiding 
Een autonomie-ondersteunende doceerstijl stimuleert de intrinsieke motivatie van de student 
(Soenens et al, 2012). Studenten die meer willen en meer kunnen, zijn veelal intrinsiek gemotiveerd 
(Van Eijl et al, 2010). Om deze motivatie te blijven voeden, is de docent een belangrijke succesfactor 
(Hattie, 2009; Reeve et al, 2004). Voor lerarenopleiders is het belangrijk om naast doceerstijlen ook 
aandacht te besteden aan factoren die van invloed zijn op het hanteren van een autonomie-
ondersteunende doceerstijl. In het huidige onderzoek onder docenten van zes hogescholen is van 
persoonlijke en organisatorische kenmerken nagegaan of zij samenhangen met het bieden van een 
autonomie-ondersteunende doceerstijl in extracurriculaire excellentieprogramma’s. 
 
Theoretisch kader 
De didactische pijlers van excellentieprogramma’s zijn: het creëren van gemeenschap, het stimuleren 
van academische competenties en het bieden van vrijheid (Wolfensberger, 2012). Onderhavig 
onderzoek beperkt zich tot de laatste pijler, ook wel de autonomie-ondersteunde doceerstijl 
genoemd (Reeve, 2009). 
 Factoren die mogelijk van invloed zijn op het bieden van autonomie-ondersteuning, zijn de 
intrinsieke motivatie van de docent (Kusurkar, 2012), de mindset van de docent over de 
ontwikkelbaarheid van de intelligentie (Dweck, 2000) en de mate waarin de docent druk ervaart 
vanuit de onderwijsorganisatie (Pelletier et al, 2012). 
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Onderzoeksvraag 
Wordt het bieden van meer autonomie-ondersteuning door hbo-docenten aan studenten in 
extracurriculaire excellentieprogramma’s beïnvloedt, wanneer zij zelf vrijheid ervaren vanuit de 
sociale werkomgeving waarin zij werken, zij een intrinsieke motivatie en een growth mindset 
hebben? 
 
Methode 
Docenten (N = 54) evenredig verdeeld over hogescholen die wel of geen subsidie kregen om 
excellentieprogramma’s op te zetten, hebben een digitale vragenlijst ingevuld. Deze bevatte de 
constructen intrinsieke motivatie (Intrinsic Motivation Inventory; Wolfensberger, 2012), ervaren druk 
(Constraints at Work Questionnaire; Pelletier et al., 2002) en overtuiging dat intelligentie 
ontwikkelbaar is (Dweck, 2000). De autonomie-ondersteunende doceerstijl is gemeten met TASCQ 
(Teacher As a Social Context Questionnaire), bestaande uit: autonomie, structuur en verwantschap 
(Belmont et al, 1988). 
 
Resultaten 
Correlatieanalyse laat zien dat het overtuigd zijn dat intelligentie vaststaat, samenhangt met het 
bieden van meer structuur (ρ = 0.35, p < .05) en dat het ervaren van meer druk samenhangt met het 
bieden van minder autonomie (ρ = -0.37, p < .05) én met het bieden van minder structuur (ρ = - 0.32, 
p < .05). Alle overige correlaties waren niet significant. 
Docenten van hogescholen zonder subsidie lijken significant meer druk te ervaren (Md = 3.82) dan 
docenten van hogescholen met subsidie (Md = 3.47, p < .05). Verder hebben docenten van 
hogescholen met subsidie (Md = 4.00, p< .05 ) significant vaker de overtuiging dat intelligentie 
vaststaand is dan docenten van hogescholen zonder subsidie(Md = 3.00). 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Binnen de onderwijskundige literatuur is tot op heden weinig aandacht geweest voor de relatie 
tussen de opvatting over ontwikkelbaarheid van intelligentie, motivatie van de docent en ervaren 
druk op de autonomie-ondersteunde doceerstijl. Dit onderzoek laat zien dat het ervaren van een 
hoge mate van druk vanuit de organisatie negatief samenhangt met het bieden van autonomie en 
het bieden van structuur. De docenten van de hogescholen zonder subsidie ervaren de meeste druk. 
De subsidie voor het vormgeven van excellentieonderwijs binnen het hoger onderwijs stopt. De 
meeste onderzochte hogescholen staan voor de keuze om hun excellentieonderwijs te formaliseren. 
We weten niet of formalisering van een onderwijsvernieuwing als excellentieonderwijs tot meer 
ervaren druk zal leiden. De resultaten doen vermoeden van wel. Blijven docenten werken met de 
autonomie-ondersteunende doceerstijl in deze leeromgeving of sneuvelt deze onder een 
toegenomen druk, tot uiting komend in beleids- of curriculumeisen of druk vanuit de samenwerking 
in het team? De invloed van ervaren druk op de autonomie-ondersteunende doceerstijl kan een 
interessant thema zijn voor docentprofessionaliseringstrajecten van leraren(opleiders). 
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Symposium 128 : Lesson Study: door samenwerken de les versterken 
S.L. Goei, Vrije Universiteit Amsterdam/Hogeschool Windesheim, T. Schipper, Hogeschool 
Windesheim, A. Emans, Hogeschool Windesheim, T. Bosma, Vrije Universiteit Amsterdam, M.M.V. 
Vreeburg, Vrije Universiteit Amsterdam 
 

Lesson Study / onderzoekend leren / samenwerkend leren 
 
Abstract 
De studies in dit symposium gaan over het leren van docenten in het voortgezet onderwijs via Lesson 
Study (LS). Hoe leren participerende docenten binnen een LS-cyclus als zij gezamenlijk onderzoek 
doen in de eigen lespraktijk door het plannen, observeren en nabespreken van een zogenaamde 
onderzoeksles? 
 
Voorzitter: Sui Lin Goei 
Discussiant: Adam Handelszat 
 
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Bij LS ligt de focus op het live observeren en discussiëren over het leren van leerlingen (Fernandez & 
Yoshida, 2004). Veel LS onderzoek richt zich op de mate waarin docenten voldoende helderheid 
hebben over het object van leren. In de variant van LS zoals toegepast in deze studies wordt gewerkt 
met zogenaamde ‘case’ leerlingen ((Dudley, 2013) die representatief staan voor de niveaugroepen in 
de klas (Goei, 2013). Hoe kunnen participerende docenten meer oog hebben voor de verschillen in 
onderwijsbehoeften in een klas en zo gedifferentieerde lessen ontwerpen? 
 
Structuur van het symposium 
In de eerste studie staat het gezamenlijk leren en de competentiebeleving centraal, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van semi-gestructureerde interviews. In de tweede studie worden de dialogen van 
één LS team bestudeerd met als vraag hoe zij leren differentieren. In de derde studie staat de 
perceptie van de leerlingen centraal, waarbij de docenten interviews afnemen bij de leerlingen van 
de onderzoeksles. 
 

Referenties 
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Goei, S.L.(2013). Lesson Study as a Professional Tool to strengthen Teachers' Competencies in 
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Invited plenary for the WALS 2013 conference, september 2013, Gothenburg, Sweden. 

 
Presentatie 1: Door samenwerken samen leren 
Tijmen Schipper, Anita Emans 
Hogeschool Windesheim 
 
Inleiding 
Centraal in deze studie staat de invloed van Lesson Study (LS) op het gezamenlijk leren en de 
competentiebeleving van docenten. Tijdens LS bepalen docenten samen curriculaire en lesspecifieke 
doelen, waarna zij een onderzoeksles plannen, uitvoeren en live observeren, om na een nagesprek 
op basis van geobserveerd leerlinggedrag, toekomstige lessen te verbeteren (Saito & Atencio, 2013). 
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In dit onderzoek wordt gerapporteerd over 22 interviews met docenten uit het voortgezet onderwijs 
die participeerden in een LS.  
 
Theoretisch kader 
LS sluit aan bij actuele inzichten over succesvol professionaliseren: actief, onderzoeksmatig en 
gekenmerkt door samenwerking en collegialiteit (Desimone, 2009). Onderzoek wijst uit dat docenten 
zich na deelname aan LS competenter voelen in hun pedagogisch-didactisch handelen (Saito & 
Atencio, 2013). Tevens constateren Norwich en Ylonen (2013) dat docenten zich bewuster worden 
van onderwijsbehoeften van leerlingen. Taylor en Tashaddori (1995) tonen aan dat het samenwerken 
in Lesson Study correleert met teacher self-efficacy, het gevoel van bekwaamheid van docenten 
(Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001), en leerlingprestaties. Er is ruim empirisch bewijs voor een 
verband tussen een verhoogde teacher self-efficacy en beter pedagogisch-didactisch handelen, 
enthousiasme en commitment van docenten en verbeterde prestaties en motivatie van leerlingen 
(Klassen et al., 2009; Skaalvik & Skaalvik, 2007). In deze studie wordt dieper ingegaan op de 
ervaringen van deelnemende docenten met betrekking tot diverse aspecten van LS. 
 
Onderzoeksvraag  
Hoe waarderen docenten de professionaliseringsmethode LS en in hoeverre draagt deze bij aan hun 
competentiebeleving? 
 
Methode 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn 22 interviews afgenomen in de periode mei-juni 2015. 
Het betreft negen vrouwelijke en dertien mannelijke docenten van acht verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland die minimaal één schooljaar met LS werkten. 
Hun vakgebied en het onderwijsniveau en leerjaar waaraan zij lesgeven variëren. 
Semigestructureerde interviews van ongeveer 45 minuten geven inzicht in de volgende aspecten: 
algemene gegevens van de respondent, meningen over LS als professionaliseringsmethode, 
opbrengsten voor de professionele ontwikkeling en evaluatie van de werkwijze. Deze aspecten zijn 
gebaseerd op een professionaliseringssysteem van Borko (2004) en het professionele groeimodel van 
Clarke en Hollingsworth (2002). De gesprekken zijn opgenomen en getranscribeerd. Er vonden 
member-checks plaats. Codering en analyse zijn uitgevoerd met het kwalitatieve 
softwareprogramma QDA-Miner.  
 
Resultaten 
Na analyse blijkt dat de meeste docenten het werken met LS positief waarderen. Zij geven aan veel 
te leren van het samen doorlopen van het gehele proces van lesgeven. Het grondig kijken naar lessen 
en het stilstaan bij hoe beter aangesloten kan worden bij onderwijsbehoeften van leerlingen, ervaren 
zij als waardevol. Zij waarderen de ruimte om samen creatief te werken aan verbetering van de 
onderwijskwaliteit, de inzet van theorie om de praktijk te versterken en het expliciteren van 
onderwijsdoelen. De systematische en onderzoeksmatige insteek voorkomt dat samenwerking 
verzandt in ad hoc gesprekken. Tevens dwingt de methode tot reflectie op de eigen praktijk. Een 
aantal docenten geeft aan het eigen pedagogisch-didactisch handelen hoger te waarderen na 
deelname.  
De docenten ervaren de intensiteit van het traject en de vereiste organisatie binnen de school als 
knelpunt. Daarnaast wisselen hun ervaringen over de kwaliteit en doelmatigheid van de 
samenwerking. De rol van de procesbegeleider lijkt hierbij van belang te zijn.  
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
De geïnterviewde docenten zijn enthousiast zijn over de LS-methodiek. Deze draagt naar hun mening 
bij aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Men leert van elkaar en wordt zich bewust van het 
eigen docentgedrag en onderwijsbehoeften van leerlingen. De benodigde tijd en organisatie worden 
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als knelpunt ervaren. Ook adviseren docenten om gedurende langere tijd met LS te werken om 
effecten in de onderwijspraktijk te realiseren.  
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Presentatie 2: Door samenwerken leren differentieren 
Tirza Bosma, Sui Lin Goei 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Inleiding 
Deze studie omvat een explorerend onderzoek naar de ontwikkeling van een team docenten, 
participerend in een Lesson Study (LS). Het onderzoek is specifiek gericht op de wijze waarop 
docenten gedifferentieerde instructie in hun les hebben ontworpen en toegepast in hun 
onderzoeksles. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van discourse analyse. 
 
Theoretisch kader 
Door de  ontwikkelingen van  inclusief en passend onderwijs  is er een toenemend aantal studenten 
met additionele onderwijsbehoeften in het klaslokaal, waardoor leraren in toenemende mate 
worden geconfronteerd met problemen waar ze zich onvoldoende vaardig voor en competent bij 
voelen. Gedifferentieerd lesgeven blijkt voor veel docenten een uitdaging  (Bosker, 2005), terwijl het 
gebruik van gedifferentieerde instructie (Hall, Vue, Strangman, & Meijer, 2014; Tomlinson, 2014) een 
positieve invloed heeft op het schoolsucces en individuele ontwikkeling van leerlingen, doordat er 
wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
Om deze reden is er een groeiende vraag naar docent professionalisering welke is afgestemd op de 
dagelijkse lespraktijk, op vakdidactische  onderwerpen en het leren van studenten (Van Veen, Zwart, 
Meirink, & Verloop, 2010), met name in het voortgezet onderwijs. Een relatief nieuwe en 
veelbelovende aanpak in dit opzicht is de LS-methodiek, waarin een groep docenten binnen een 
cyclisch proces van voorbereiden, observeren en nabespreken een (vak)les ontwerpen en steeds 
meer finetunen op het leren van hun leerlingen (Lewis, Perry, & Murata , 2006). De verwachting is 
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dat LS een uitstekend middel is om docenten te ondersteunen in hun ontwikkeling naar 
gedifferentieerd lesgeven.  
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate worden aspecten van effectieve gedifferentieerd 
instructie  door het werken met LS ondersteund en gestimuleerd?   
 
Methode 
Voor deze case study volgden we een team van zes Nederlandse taaldocenten op een VMBO school 
in Noord West Nederland. De werkervaring van docenten varieerde tussen de drie jaar tot meer dan 
35 jaar; alle docenten hadden een tweede of eerste graads lesbevoegdheid. Dit team werkte volgens 
de methodiek LS waarbij in de implementatie het  concept van de zogenaamde 'case’ leerlingen werd 
toegepast (Dudley, 2012; Goei, 2013). 
 
Alle bijeenkomsten van twee LS-cycli werden  opgenomen op video. Deze zijn getranscribeerd en 
geanalyseerd. Voor de analyse volgden we de belangrijkste elementen van het model van 
gedifferentieerde instructie (Hall, 2002; Tomlinson et al., 2003; Tomlinson, 2014).  
 
Resultaten en conclusie 
Uit de case study bleek dat de leraren zich bewust werden van de verschillende onderwijs (instructie) 
behoeften van hun leerlingen en het belang van deze informatie voor hun les planning , instructie en 
activiteiten. Verder bleek dat de uitgebreide lesvoorbereiding als onderdeel van LS en de nadruk op 
het formuleren van heldere expliciete leerdoelen bij te dragen aan de bewustwording van verschillen 
tussen leerlingen. Ook het proces om de leerling te ondersteunen in het leerproces werd versterkt. 
De planning en uitvoering van de live- onderzoeklessen creëerde een leeromgeving waarin docenten 
gedifferentieerd werken konden uit proberen. De praktisch implicaties zullen worden toegelicht in de 
presentatie. 
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Presentatie 3: Door samenwerken leren van leerlingen 
Madeleine Vreeburg, Vrije Universiteit Amsterdam 
 
Inleiding  
Deze bijdrage richt zich op wat leerlingen vinden van de onderzoekslessen in een Lesson Study (LS). 
In dit onderzoek wordt gerapporteerd over 216 individuele interviews met ‘case’ leerlingen (Dudley, 
2013) en 72 focus groep interviews met de leerlingen in de klas (Goei, 2013).  
 
Theoretisch kader 
Bij LS ligt de focus op het live observeren en discussiëren over het leren van leerlingen (Fernandez & 
Yoshida, 2004). Veel LS onderzoek richt daarbij zich op de mate waarin docenten en leerlingen 
voldoende helderheid hebben over het object van leren. In de variant van LS zoals toegepast in deze 
studie wordt gewerkt met zogenaamde ‘case’ leerlingen (Dudley, 2013) die representatief staan voor 
de niveaugroepen in de klas (Goei, 2013) en na de onderzoeksles geïnterviewd worden over de 
onderzoeksles. In het onderzoek dat Dudley in Engeland uitvoert naar de stem van leerlingen in LS 
staat de vraag centraal hoe je leerlingen systematisch kunt betrekken bij het proces door hun 
feedback op de onderzoeksles en hun ideeën voor de verbetering van de onderzoeksles. Docenten 
rapporteren dat ze leerlingen met ‘verse ogen’ gaan bekijken (Dudley, 2013).  
 
Onderzoeksvraag 
De hoofdvraag van het onderzoek is ‘Welke feedback geven leerlingen op de gegeven onderzoeksles 
in een LS en hoe kunnen we dit inzetten voor een verbetering van de lessen? ‘ 
 
Methode 
Op een top-vmbo school in het Alkmaar is twee jaar lang vanaf 2013 schoolbreed gewerkt met LS. 
Hierbij waren negen teams betrokken die vier LS-rondes in twee LS-cycli gedurende twee schooljaren 
hebben doorlopen. In iedere ronde zijn twee onderzoekslessen gegeven. Na iedere onderzoeksles 
zijn de ‘case’ leerlingen door docenten kort geinterviewd. Parallel daaraan is de rest van de 
leerlingen in een focusgroep interview bevraagd. Dit resulteerde in 216 individuele en 72 focus groep 
interviews. 
 
De interviewvragen zijn afkomstig van NCSL (2005) en vertaald in het Nederlands:   

1. Wat vond je leuk aan deze les? 
2. Wat heb je geleerd in deze les? 
3. Welk deel van de les werkte het beste voor jou?  
4. Als dezelfde les gegeven wordt aan een andere klas, wat zou je dan veranderen? Waarom 

zou je juist dat veranderen? 
 
Resultaten 
Op de vraag naar wat leerlingen leuk vonden aan de les staat het antwoord ‘actief aan de slag’ 
bovenaan de lijst. Leerlingen zijn zich zeer bewust van het feit dat het hier geen ‘gewone’ les betreft 
en leerlingen spreken hun waardering uit voor het feit dat de les leuker was dan anders. Of het doel 
van de les bereikt is in termen van ‘wat heb je geleerd’: leerlingen hebben moeite bij het 
beantwoorden van deze vraag. Toch duiden de meeste antwoorden op een toename van het begrip 
voor het onderwerp van de les. De antwoorden op de vraag wat er anders zou moeten in deze les 
vertonen grote verschillen tussen leerlingen, het antwoord ‘niets’ (het interesseert me niet zo veel) 
en het antwoord ‘niets’ (het was een hele goede les) scoren hoog. Ideeën die leerlingen hebben over 
wat er dan anders zou moeten variëren van ‘maak het begin wat spannender’ tot ‘laat leerlingen hun 
eigen werk nakijken’.  
 
Conclusie en discussie 
De voorlopige resultaten geven aan dat: 
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 Leerlingen aangeven het fijn te vinden om actieve partner te zijn in het leerproces 

 Een heldere instructie zeer wordt gewaardeerd, liefst in combinatie met actief leren 

 Leerlingen vrij precies zijn in het aanreiken van aanbevelingen voor het verbeteren van de les 
 
Een punt van aandacht is de kwaliteit van de docent als de interviewer; met name het doorvragen 
werd niet consequent uitgevoerd.  Daarnaast geven docenten aan dat de informatie van de 
leerlingen kan bijdragen om de les te herontwerpen om beter aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
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Symposium 104 : Beroepsregistratie in breed perspectief 
Symposium over de doorontwikkeling Beroepsregistratie Lerarenopleiders (VELON) met sprekende 
praktijkvoorbeelden en een verkenning van verdere wensen en mogelijkheden. 
J. Kiewiet-Kester, VELON, E. Suasso, VELON 
 
Beroepsstandaard / professionaliseren / registreren 
 

Abstract 

 Delen van informatie over beroepsregistratie, het doorontwikkelproject en de bevindingen 
die daaruit voortgekomen zijn; 

 Creëren van inzicht in en oordeelsvorming over wat de herziene registratieprocedure kan 
betekenen voor de eigen praktijk, individueel, op organisatieniveau alsmede overstijgend. 

 Verkennen van de aanvullende wensen en mogelijkheden met betrekking tot implementatie 
van registratie, ontwikkeling van herregistratie en het opzetten van een 
professionaliseringsplatform. 

 
De ontwikkelingen hebben plaats in Nederland. Belgische lerarenopleiders, coördinatoren, managers 
en overkoepelende organisaties kunnen zich tijdens deze bijeenkomst een beeld vormen van de 
mogelijkheden. Het is interessant om te bekijken in hoeverre de huidige ontwikkelingen ook over de 
landsgrenzen tot professionalisering kunnen leiden.  
 
Voorzitter: drs. J. Kiewiet-Kester 
Discussiant: E. Suasso de Lima de Prado 
 
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Voor de uitoefening van hun (toekomstige) vak is het voor (aanstaande) leraren van groot belang dat 
zij goed worden opgeleid. Lerarenopleiders staan aan de basis van de professionele ontwikkeling van 
de (aanstaande) leraar. Echter, voor lerarenopleiders bestaat geen opleiding. Wanneer de 
Beroepsstandaard Lerarenopleiders met bijbehorende registratie breed in het werkveld is verankerd, 
kan deze gelden als een indicator voor professionele kwaliteit. 
 
De VELON is de vereniging van en voor lerarenopleiders. Met de beroepsstandaard geeft de VELON 
individuele lerarenopleiders een kader voor hun voortdurende professionalisering. Met de 
doorontwikkeling van de beroepsregistratie willen we de professionele dialoog stimuleren en zo de 
beroepsgroep versterken. 
 
Steeds meer lerarenopleidingen willen de beroepsstandaard omarmen en registratie opnemen in 
hun professionaliseringsbeleid. Binnen het doorontwikkelproject zijn hiervoor verschillende 
mogelijkheden opgezet die het mogelijk maken om registratie te koppelen aan andere 
professionaliseringsactiviteiten. 
 
Op landelijk niveau heeft de Vereniging Hogescholen beroepsregistratie in de toekomstvisie 
opgenomen (p.16): http://www.vereniginghogescholen.nl/publicaties-en-
verenigingsafspraken/publicaties-gesorteerd-op-verschijningsjaar-1/1-2015/2219-agenda-
lerarenopleidingen-2015-2018-def/file . Bij de Vereniging Samenwerkende Universiteiten (VSNU) is 
het een gesprekspunt binnen de professionaliseringsplannen voor de universitaire 
lerarenopleidingen. In Nederland is een steunpunt Opleidingsscholen waar nauw mee wordt 
samengewerkt om ook een kwaliteitsslag met lerarenopleiders in de scholen (schoolopleiders) te 
maken. 
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Ook het ministerie van OCW hecht groot belang aan de doorontwikkeling van het beroepsregister en 
het breed delen van de resultaten en mogelijkheden uit het project. In de lerarenagenda 2013-2020 
‘De leraar maakt het verschil’ wordt het doorontwikkelproject expliciet door de minister genoemd 
onder het kopje ‘Verbetering van de kwaliteit van opleiders van leraren’(p.15). 
Lerarenagenda: http://www.delerarenagenda.nl/wp-
content/uploads/2013/10/lerarenagenda_v02.pdf 
 
Structuur van het symposium 
Het symposium bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Opbrengst doorontwikkeling: een flexibele bij de werkcontext passende 
registratieprocedure; 

 Pilots: Beroepsregistratie in de eigen werkcontext; 

 Verkenning: Het opzetten van een professionaliseringsplatform. 
 
Overeenkomsten en verschillen op dit gebied tussen Nederland en België vormen een mooie bril om 
naar de ontwikkelingen te kijken. Na drie korte presentaties wordt met de aanwezigen in gesprek 
gegaan over de wensen en mogelijkheden rond beroepsregistratie: voor de individuele 
lerarenopleider, de eigen organisatie en op overstijgend niveau. 
   

 
Herziene registratieprocedure BRLO  
  
De beroepsregistratie is voor VELON het project waarmee landelijk aanzien wordt verworven. Ruim 
aandacht op het congres is daarom van groot belang. 
 
Dit symposium wordt georganiseerd door de VELON, in samenwerking met betrokkenen uit het 
werkveld. 
 
Presentatie 1: Opbrengst doorontwikkeling: een flexibele, bij de werkcontext passende, 
registratieprocedure 
 
Inleiding 
De VELON heeft reeds sinds 2002 een beroepsregister voor lerarenopleiders. In juni 2015 is de 
registratieprocedure sterk herzien. Dit is een uitkomst van het doorontwikkelproject dat in april 2014 
onder leiding van Joke Kiewiet-Kester is gestart. De opdracht, door VELON met subsidie van het 
ministerie van OCW, die Joke heeft meegekregen is om beroepsregistratie (beter) aan te laten sluiten 
bij datgene wat in het werkveld gebeurt danwel nodig is. Concreet was de vraag om een meer 
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flexibele procedure. Bijbehorende opdracht was om een landelijk draagvlak voor het beroepsregister 
te creëren. 
 
Theoretisch kader 
Als kader is de beroepsstandaard voor lerarenopleiders gebruikt. Deze is in 2012 herzien vastgesteld 
en bespreekt de grondslag van het lerarenopleiderschap en vier bijbehorende 
bekwaamheidsgebieden. De beroepsstandaard kan vanuit verschillende rollen door een 
lerarenopleider beschouwd worden.  
 
De focus van de doorontwikkeling, sterk aansluiten bij de opleidingspraktijk, haakt naadloos aan bij 
‘de driehoek’ van dr. Eline Vanassche (KU Leuven). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kan de registratieprocedure dusdanig worden geflexibiliseerd, dat deze in verschillende 
werkcontexten toepasbaar is? 
Hoe kan landelijk draagvlak voor het beroepsregister gegenereerd worden bij lerarenopleiders, 
opleidingsinstituten en –scholen, overkoepelende organisaties?  
 
Methode 
Hoewel het hier geen onderzoek betreft in de zuivere zin van het woord, is het project wel 
onderzoeksmatig aangepakt. Er zijn veel gesprekken gevoerd met betrokkenen uit diverse gremia. In 
resonansgroepen zijn de bevindingen steeds besproken en waar nodig verfijnd. Ook zijn er 
verschillende pilots opgezet. Op deze wijze is, met grote inbreng van het werkveld, de herziene 
procedure geformuleerd.  
 
De herziene registratieprocedure is in juni 2015 door het VELONbestuur geaccordeerd. Sindsdien 
werken we met dit ontwerp. Na afronding van de eerste registratietrajecten-nieuwe-stijl, evalueren 
we en stellen we de procedure indien  nodig bij.  
 
Resultaten 
De herziene registratieprocedure is een modulair systeem geworden waarin contextafhankelijke 
keuzes gemaakt kunnen worden. Centraal staan de registratiecriteria die vertaald zijn in 
valideringsvragen. 
Doordat in het afgelopen jaar nauw samengewerkt is met het werkveld in brede zin, is er niet alleen 
gewerkt aan een inhoudelijke ontwikkeling, maar ook ontwikkeling van het draagvlak.  
 
Op landelijk niveau heeft de Vereniging Hogescholen beroepsregistratie in de toekomstvisie 
opgenomen. Bij de Vereniging Samenwerkende Universiteiten (VSNU) is het een gesprekspunt 
binnen de professionaliseringsplannen voor de universitaire lerarenopleidingen. In Nederland is een 
steunpunt Opleidingsscholen waar nauw mee wordt samengewerkt om ook een kwaliteitsslag met 
lerarenopleiders in de scholen (schoolopleiders) te maken.  
Steeds meer opleidingsinstituten en opleidingsscholen organiseren eigen registratietrajecten.  
 
Er zijn inmiddels twee informatiebijeenkomsten geweest. Daarbij werd waardering uitgesproken 
voor de weg die is bewandeld en complimenten voor het resultaat dat het heeft opgeleverd. 
 
Conclusie/discussie/implicaties voor de praktijk 
Door de herziene registratieprocedure is beroepsregistratie van lerarenopleiders in iedere context 
inpasbaar. Registratie wordt daarmee een geïntegreerd onderdeel van de professionalisering van 
lerarenopleiders. Nu de herziene procedure is vastgesteld, zijn we vanuit VELON bezig om de 
reikwijdte te vergroten. Volgende stappen zijn het herzien van de herregistratieprocedure en de 
ontwikkeling van een professionaliseringsplatform.  



   161 

 

 
Presentatie 2: Pilots: Beroepsregistratie in de eigen werkcontext 
 
Inleiding 
Binnen het doorontwikkelproject hebben verschillende opleidingsinstituten geparticipeerd. Zij 
hebben verkend welke aanpassingen nodig zijn om beroepsregistratie in te passen in hun 
werkcontext om vanuit daar een bijdrage te leveren aan de herziening van de procedure in algemene 
zin.  
 
Er worden drie pilots besproken  

1. Professionele leergemeenschap 
2. Collegiale consultatie 
3. Combinatie met opleidingen voor onderwijskwalificaties. 

 
Theoretisch kader 
Verschillend per betrokken opleidingsinstituut, op eigen initiatief.  
 
Ad 1) Professionele leergemeenschap 
Het begrip van professionele leergemeenschappen is stevig uitgewerkt door met name Eric Verbiest. 
Zie bijvoorbeeld: Verbiest, E. (2012) Professionele leergemeenschappen. Antwerpen/Apeldoorn: 
Garant. Meer actuele stukken zijn te lezen in het meest recente themanummer van het Tijdschrift 
voor Lerarenopleiders over PLG’s.  
 
Ad 2) Collegiale consultatie 
Binnen Hogeschool Rotterdam (het pilot-instituut) wordt reeds langere tijd gewerkt aan de opzet van 
structurele collegiale consultatie. Bronnen zijn o.a.  
Hendriksen, J. (2012), Collegiale consultatie en coaching. Amsterdam: Boom/Nelissen. 
Remmerswaal, J. (2005). Groepsdynamica in praktijk. Bohn Stafleu van Loghum; 
 
Ad 3) Opleidingen voor onderwijskwalificaties 
Over de mogelijkheden om registratie te koppelen aan opleidingen voor onderwijskwalificaties is in 
november 2010 onderzoek gedaan i.s.m. de universiteiten van Leiden en Utrecht: VELON (2010) 
Leerkracht van lerarenopleiders, Verslag Pilots Leiden en Utrecht. 
Aanvullend zijn met name beleidsdocumenten bekeken, zie bijv. Vereniging Hogescholen (2015). 
Opleiden voor de toekomst. Op universitair niveau betreft het aansluiting bij BKO. Op HBO-niveau 
betreft het BDB/BKE. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kan beroepsregistratie worden ingepast in onze eigen werkcontext? 
 
Methode 
Er zijn binnen de opleidingsinstituten groepjes gevormd die gezamenlijk gewerkt hebben aan deze 
vraag. Vanuit elke groep was er een contactpersoon. Deze contactpersonen kwamen regelmatig bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen en te rapporteren over de stand van zaken. Er zijn pilots gedaan 
m.b.t.  
- registratie voor reeds ervaren lerarenopleiders; 
- registratie geïntegreerd in opleiding voor Onderwijskwalificaties; 
- registratie geïntegreerd in personeelsbeleid. 
 
Resultaten 
Vanuit de contextspecifieke ervaringen is een herziene registratieprocedure opgesteld die algemeen 
inzetbaar is vanwege de modulaire opbouw.  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/bko-eindtermen.pdf
http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/publicaties/publicaties-gesorteerd-op-verschijningsjaar-1/2013-1/1964-protocol-inzake-wederzijdse-erkenning-basiskwalificatie-didactische-bekwaamheid-1/file
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In de eigen context hebben de lerarenopleiders gewerkt aan registratie en op instituutsniveau heeft 
beroepsregistratie een plek gekregen.  
Nog niet alle pilots zijn reeds afgerond. Toch zijn er inmiddels een aantal interessante voorbeelden.  
 
Conclusie/discussie/implicaties voor de praktijk 
Met de voorbeelden uit de pilots kunnen betrokkenen ideeën opdoen voor mogelijkheden in de 
eigen werkcontext. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt ook meteen gewerkt aan de 
doelstelling van registreren: het voeren van een professionele dialoog.  
 
Graag laten we op dit congres een aantal voorbeelden zien.  
 
Presentatie 3: Verkenning: Het opzetten van een professionaliseringsplatform 
 
Inleiding 
De derde bijdrage binnen dit symposium is meer een ontwikkelplan. De VELON heeft sinds de start 
van het doorontwikkelproject steeds aangegeven dat het niet zozeer gaat om het registreren, maar 
om het professionaliseren. Nu de herziene registratieprocedure is vastgesteld, is het tijd om te 
bekijken hoe de VELON de professionalisering van lerarenopleiders verder kan stimuleren.  
Om als lerarenopleider te gaan professionaliseren, is het belangrijk dat je zicht hebt op je eigen 
ontwikkelthema’s en dat je vervolgens ook bijpassende content of opleidingsactiviteiten kunt vinden. 
Het bepalen van je persoonlijke ontwikkelthema’s is het afsluitend deel van de registratieprocedure. 
Met het opzetten van een professionaliseringsplatform wil de VELON de vindbaarheid van content en 
opleidingsaanbod vergroten.  
 
Theoretisch kader 
We gaan ons verder verdiepen in 
- Formeel vs informeel leren; 
- Dilemma’s ten aanzien van professionaliseren; 
- E-learning communities. 
 
Dit betreft een verkenning. Een theoretisch kader is derhalve nog niet opgezet. Er wordt uitgegaan 
van theorie over professionaliseren van lerarenopleiders zoals 
Dengerink, J., M. Lunenberg & Q. Kools (2015) What and how teacher educators prefer to learn, 

Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 41:1, 78-96, DOI: 
10.1080/02607476.2014.992635 

Klink, M.vd., Q. Kools, S. White, G. Avissar, T. Sakata (accepted). ‘Professional Development of 
Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study" 
Professional Development In Education 

Koster, B., T. Béneker, Q. Kools & D. Joosten-ten Brinke (2015). ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ 
De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. 
Tijdschrift voor lerarenopleiders 36 (1), pp 29-42 

Kools, Q. (2014). Inzicht in professionalisering. Vier jaar lectoraatonderzoek naar professionalisering 
van leraren en lerarenopleiders. Fontys Lerarenopleiding Tilburg.  

Placklé, I., Cools, W., & Meeus, W. (2015). De lerende lerarenopleider. Onderzoek naar de 
professionaliseringsnoden van lerarenopleiders en kwaliteitscriteria voor opleidingstrajecten 
voor lerarenopleiders in Vlaanderen. Antwerpen, Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen 
(VELOV). Onderzoeksrapport 

Velzen, C. van, Klink, M. van der , Swennen, A., & Yaffe, E. (2010). "The induction and needs of 
beginning teacher educators." Professional Development in Education 36(1), pp.61-75. 

Met nadrukkelijke aandacht voor formeel vs informeel leren. Er is een nauwe samenwerking met 
lector Quinta Kools. Zij heeft hierover ruim gepubliceerd o.a.  
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Kools, Q. (2013). Ongemerkt professionaliseren: je leert meer dan je denkt! Tijdschrift voor 
lerarenopleiders 34 (4), pp 73-84.  

Kools, Q. (2012), Learning about informal professional development: profits for participants and 
research. Workshop op EAPRIL conferentie, in Jyvaskyla, 28-30 november 2012, Finland 

In de verdere uitwerking zal de blik verruimd worden naar meerdere bronnen buiten het lectoraat. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe kan VELON met de ontwikkeling van een professionaliseringsplatform de professionalisering van 
lerarenopleiders stimuleren?  
 
Methode 
De opzet van een professionaliseringsplatform zal in stappen verlopen.  
In een vooronderzoek wordt bekeken welke online samenwerkingsverbanden en overzichtssites er 
reeds zijn m.b.t. de professionalisering van lerarenopleiders. 
Vervolgens moeten kaders worden gesteld: wat wordt wel onderdeel van het platform en wat niet? 
en zal op basis daarvan een inhoudelijke structuur worden ontworpen.  
 
Gedurende de hele ontwikkeling worden resonansgroepen ingezet om de voortgang te monitoren. 
Ook volgen er gesprekken in het werkveld, met overkoepelende organisaties en buiten onze 
landsgrenzen. Dit alles moet stapsgewijs leiden tot de opzet van een professionaliseringsplatform. 
 
In een deelplan worden de technische wensen en mogelijkheden bekeken en wordt gezocht naar een 
goed ondersteunend systeem.  
 
Te verwachten opbrengst 
De VELON wil voor de opzet van het professionaliseringsplatform content en opleidingsaanbod 
inventariseren en structureren. Gestructureerd naar werkcontext (schoolopleider/instituutsopleider, 
PO/VO/MBO/PABO/HBO1e of 2e graads/ULO), ontwikkelthema, en soort (opleidingsactiviteiten, 
praktijkvoorbeelden, lectorenaten/leerstoelen, theoretisch kader.  
Verwacht wordt dat lerarenopleiders door het gebruik van zo’n platform makkelijker tot 
professionalisering komen.  
 
Wanneer content en opleidingsaanbod gestructureerd kan worden aangeboden, zijn er twee 
vervolgstappen: 1) Bekijken of het mogelijk en wenselijk is om binnen het platform online 
samenwerkingsmogelijkheden te creëren; 2) Een sterke samenhang met (her)registratie 
bewerkstellingen. 
 
Conclusie 
Graag willen we ter afsluiting van het symposium de plannen voor het professionaliseringsplatvorm 

bespreken. Concreet willen we met de aanwezigen in gesprek over de vraag wanneer zij een dergelijk 

platform zouden gaan gebruiken. Wat moet er dan instaan, hoe moet het eruit zien? Wat zijn nu 

eventuele drempels voor professionalisering en (hoe) kan een professionaliseringsplatform eraan 

bijdragen die te slechten?  
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Symposium 149 : Het vergroten van professionele ruimte van docenten bij 
professionele leergemeenschappen, promotiebeurzen en 
onderwijstraineeships/Eerst de Klas 
H. Schaap, Radboud Docentenacademie, J. Meirink, Universiteit Leiden, H. Oolbekkink, Radboud 
Docentenacademie, P. Meijer, Radboud Docentenacademie, H. Leeferink, Radboud 
Docentenacademie, R.C. Zwart, Universiteit Utrecht, A.C. van der Want, Universiteit Leiden 
 

Professionele ontwikkeling / professionele ruimte / schoolontwikkeling 

 

Abstract 
Door de overheid zijn promotiebeurzen, professionele leergemeenschappen en 
onderwijstraineeships/Eerst de Klas geïnitieerd om de kwaliteit van docenten te vergroten en het 
werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Verondersteld wordt dat deze initiatieven 
professionele ruimte van docenten vergroten en daarmee leiden tot schoolontwikkeling (Diepstraten 
& Evers, 2012). Dit roept verschillende vragen op. Welke professionele ruimte krijgen bijvoorbeeld 
docenten-in-opleiding die een onderwijstraineeship/Eerst de Klas traject volgen? Hoe kunnen 
lerarenopleidingen docenten begeleiden die professionele ruimte krijgen om onderwijs ontwikkelen 
in een professionele leergemeenschap? Hoe kunnen lerarenopleidingen promoverende docenten 
begeleiden bij het vergroten van hun professionele ruimte? En welke rol spelen opvattingen van 
schoolleiders? 
 
In dit symposium worden de resultaten van vier deelprojecten gepresenteerd: een gericht op 
opvattingen van schoolleiders over professionelere ruimte, de andere drie gericht op professionele 
ruimte bij professionele leergemeenschappen, onderwijstraineeships/Eerst de Klas of 
promotiebeurzen. Professionele ruimte wordt hierbij opgevat als de mate waarin docenten 
zeggenschap krijgen, ervaren en benutten over hun onderwijspraktijk en over hun eigen 
professionele ontwikkeling (Hupe, 2009). De deelprojecten geven inzicht in interactie tussen 
schoolleiders en docenten aangezien zij met elkaar ‘onderhandelen’ over professionele ruimte 
(Kessels, 2012). Tijdens het symposium wordt ingegaan op hoe lerarenopleidingen de professionele 
ruimte van docenten kunnen vergroten. 
 
Voorzitter: Paulien Meijer 
Discussiant: Klaas van Veen 
 
Korte beschrijving 
Professionaliseren in en door onderzoek manifesteert zich zowel bij professionele 
leergemeenschappen, promotiebeurzen en onderwijstraineeships/Eerst de Klas. Bijvoorbeeld 
onderzoeksmatig werken bij professionele leergemeenschappen, wetenschappelijk onderzoek doen 
bij promotiebeurzen en onderzoekende houding bij onderwijstraineeships/Eerst de klas. Dit 
symposium geeft inzicht in hoe lerarenopleidingen professionele ruimte van docenten in 
verschillende opleidingstrajecten kunnen vergroten. 
 
Referenties 
Diepstraten, I., & Evers, A. T. (2012). Leraren leren. Een overzichtsstudie naar de professionele 

ontwikkeling van leraren. Rapport 40. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.  
Hupe, P. (2009). De autonomie van de vakman (m/v). Over regeldruk en handelingsruimte. In T. 

Jansen, G. van den Brink, & J. Kole (Eds), Beroepstrots, een ongekende kracht. Amsterdam: 
Boom.  

Kessels, J. W. M. (2012). Leiderschapspraktijken in een professionele ruimte. Inaugurele Rede. Open 
Universiteit, Heerlen. 
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Presentatie 1. Opvattingen van schoolleiders over hun rol in de professionele ruimte van docenten. 
Rosanne Zwart 
 
Inleiding 
Bij de invloed van initiatieven als EDK/OTS, PLG’s en promotiebeurzen op de professionele ruimte 
van docenten is het van belang niet alleen te kijken naar de ervaringen van de docenten zelf, maar 
ook naar de rol van de schoolleider. Dit deelproject focust op opvattingen van schoolleiders over het 
optimaal inrichten en benutten van professionele ruimte van docenten. Zij hebben de formele 
verantwoordelijkheid over het scholingsbudget, de indeling van de uren van docenten en de 
algemene kwaliteit van het onderwijs in de school. En daarbij nemen ze ook beslissingen over doelen 
en kwaliteitszorg en personeelsbeleid.  
 
Theoretisch kader en onderzoeksvraag 
Schoolleiders hebben invloed op de manier waarop de professionele ruimte van docenten wordt 
ingericht (Kessels, 2012). Zij kunnen bepaalde (financiële) middelen wel of niet aanbieden, keuzes 
maken over welke initiatieven ze wel of niet steunen en op welke manier. Docenten kunnen 
vervolgens deze ruimte weer wel of niet benutten. Er ontstaat dan een onderhandelingsproces 
waarbij de reactie van de docent de schoolleider weer aanzet tot het opnieuw bezien en eventueel 
aanpassen van de eerder gegeven ruimte (DeRue & Ashford, 2010). In dit deelproject willen we de 
opvattingen van schoolleiders in kaart brengen ten aanzien van dit onderhandelingsproces. 
Opvattingen kunnen voorspellers zijn van gedrag en daarmee bepalen hoe een schoolleider zich 
opstelt ten opzichte van de docent (Azjen, 1999). De vraag die centraal staat is: wat zijn opvattingen 
van schoolleiders over het inrichten en benutten van de professionele ruimte van docenten? 
 
Methode 
In de hier beschreven studie is een vignetten-instrument ontwikkeld en getest waarbij schoolleiders 
reageren op verhalen/anekdotische praktijksituaties (vignetten) die betrekking hebben op het wel of 
niet benutten van professionele ruimte door docenten (Barter & Renold, 1999). In acht vignetten zijn 
drie variabelen gemanipuleerd: professionele ontwikkeling, (eigen) onderwijspraktijk en beschikbare 
middelen. Vignetten met ‘professionele ontwikkeling’ of ‘onderwijspraktijk’ beschrijven docenten die 
wel of geen initiatief nemen op dit gebied. Daaraan zijn de ‘beschikbare middelen’ (bijv. geld) in ieder 
vignet verwerkt. De vignetten zijn voorgelegd aan acht schoolleiders aan de hand van 
semigestructureerde interviews van ongeveer een uur. De acht schoolleiders, gemiddelde leeftijd 58 
jaar oud (SD = 7 ) met gemiddeld 14 jaar ervaring (SD = 9), zijn allen formeel verantwoordelijk voor 
het scholingsbudget en personeelsbeleid in de school. 
 
Resultaten  
De resultaten van de eerste studie laten zien dat de schoolleiders de vignetten over het algemeen 
herkenbaar vonden of andere vergelijkbare situaties konden noemen. Als het gaat om de 
opvattingen vinden schoolleiders dat zij met betrekking tot het inrichten van professionele ruimte de 
kaders moeten stellen waarbinnen de docent zich kan bewegen. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk 
voor het zicht houden op de algemene richting en doelen van de school. Met betrekking tot het 
benutten van professionele ruimte zijn vinden schoolleiders dat het echter de docenten zelf zijn die 
binnen de kaders initiatief moeten nemen. Als middelen voor het vormgeven of onderhandelen over 
de professionele ruimte noemen de schoolleiders: het organiseren van momenten van inspraak, het 
functioneringsgesprek als monitor en autonomie van de sectie. De rol die schoolleiders hebben de 
initiatieven bestaat uit het reageren op resultaten die docenten binnen de initiatieven behalen en 
stimuleren van het delen en borgen van ontwikkeling.  
 
Conclusie/ implicaties voor praktijk 
We concluderen dat professionele ruimte in interactie tussen schoolleiders en docenten tot stand 
komt. DeRue en Ashfort (2010) noemden deze interactie ook wel ‘claiming’ en ‘granting’, wat 
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betekent dat zowel schoolleiders als docenten professionele ruimte kunnen creëren maar ook 
kunnen toeschrijven aan elkaar in een continue onderhandelingsproces. Opvattingen van 
schoolleiders lijken een belangrijke rol te spelen in dit proces, maar worden nauwelijks expliciet 
afgestemd met docenten.  
 
Presentatie 2. Professionele ruimte van docenten die deelnemen in professionele 
leergemeenschappen en de relatie tot onderwijsontwikkeling. 
Han Leeferink en Harmen Schaap 
 
Inleiding 
Professionele leergemeenschappen (PLG’s) spelen een steeds prominentere rol bij professionele 
ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs. In veel studies en beleidsdocumenten, wordt 
verondersteld dat deelname aan PLG’s leidt tot professionele ontwikkeling van docenten en ook tot 
schoolontwikkeling. De verwachtingen over de waarde van PLGs voor professionele ontwikkeling en 
schoolontwikkeling zijn daarom ongekend hoog. Een belangrijke voorwaarde hierbij is professionele 
ruimte van docenten.  
 
Theoretisch kader 
PLG’s worden in dit onderzoek omschreven als een “…groups of teachers who work together in a 
specific context, which requires dedicated and intentional effort from its’ members who learn by 
meeting each other on a regular formal and informal basis and by constantly exchanging experiences 
and knowledge through interaction and reflection in order to develop concrete services or products” 
(Cochran-Smith & Lytle, 1992: p. 301). Een PLG is dus geen willekeurige groep docenten die 
vrijblijvend aan een thema werkt, of een organisatie-eenheid als zodanig: gezamenlijk gewerkt aan 
een betekenisvolle opdracht met als doel schoolontwikkeling te bevorderen (Brouwer, Brekelmans, 
Nieuwenhuis, & Simons, 2012). 
 
Mittendorff et al. (2006) stellen dat de impact van PLG’s afhankelijk is van zowel de kenmerken van 
de groep als de mate waarin de PLG ontwikkelde inzichten weet vast te leggen in collectieve 
leeropbrengsten (Vescio, Ross, & Adams, 2008). Lomos, Hofman en Boschker (2011) concludeerden 
dat de mate van reflectieve dialoog en gezamenlijke activiteiten in PLG’s positief bijdragen aan 
schoolontwikkeling. Schaap en De Bruijn (2012) concludeerden echter dat het implementeren van 
PLG’s niet automatisch leidt tot kennisontwikkeling en veranderingen van onderwijspraktijken. 
Brouwer, Brekelmans, Nieuwenhuis en Simons (2012) verklaarden dit door een te sterke nadruk van 
projecten en leidinggevende op (voor-)gestructureerd en doelmatig aansturen van PLGs.  
 
Onderzoeksvraag 
We veronderstellen dat PLG’s professionele ruimte van docenten zowel kunnen vergroten als 
verkleinen, al is de empirische kennisbasis nog beperkt. De centrale onderzoeksvraag is daarom: Op 
welke manier ervaren en benutten docenten de professionele ruimte om te werken aan de eigen 
professionalisering en aan schoolontwikkeling in de context van een PLG? 
 
Methode 
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe professionele ruimte zich manifesteert wanneer docenten 
participeren in PLG’s. Dertig docenten uit zes PLG’s worden een schooljaar lang bevraagd door 
middel van logboeken en interviews. Een startinterview aan het begin en een eindinterview aan het 
einde van het schooljaar geven inzicht in (de ontwikkeling van) de ervaren en benutte professionele 
ruimte. Gedurende het schooljaar beschrijven docenten in drie logboeken concrete situaties over 
hun professionele ruimte. Naast professionele ruimte wordt gekeken naar persoonlijke kenmerken 
van docenten (zoals motieven om deel te nemen aan een PLG) en contextuele kenmerken (zoals 
kenmerken van de PLG en de relatie tussen PLG’s en schoolontwikkeling). 
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Resultaten 
Motieven van docenten spelen een belangrijke rol bij het ervaren, benutten en creëren van 
professionele ruimte. De motivatie voor deelname aan een PLG en een duidelijke positie in de school, 
dragen bij aan professionele ruimte van docenten. Tegelijkertijd zien we verschillende spanningen 
ontstaan, tussen bijvoorbeeld de opbrengsten van de PLG voor de docent en de soms beperkte 
mogelijkheden om deze opbrengsten te implementeren in de onderwijspraktijk. Hierbij zien we dat 
docenten die deelnemen aan een PLG tamelijk geïsoleerd op hun school de resultaten ervan dienen 
te implementeren. Ten slotte zien we dat professionele ruimte zich ook in de tijd verschillend 
manifesteert. Sommige docenten geven aan bij de opstart van de PLG teveel ruimte te hebben 
ervaren, terwijl anderen juist aangaven dat de projectstructuur en inhoud belemmerend werkte voor 
het creëren van professionele ruimte.  
 
Conclusie/discussie/implicaties voor de praktijk 
Onze resultaten laten zien dat wanneer docenten professionele ruimte creëren er mogelijkheden 
ontstaan voor schoolontwikkeling (Kessels, 2012). Wanneer docenten bijvoorbeeld weinig 
vrijheidsgraden zagen in de opdracht van de PLG, zette dit in mindere mate aan tot 
schoolontwikkeling dan wanneer er ruimte werd ervaren voor eigen inbreng.  
 
Presentatie 3. De professionele ruimte van docenten in het kader van Onderwijstraineeship en 
Eerst de Klas. 
 Jacobiene Meirink en Anna van der Want  
 
Inleiding 
Het Onderwijstraineeship (OTS) en Eerst de Klas (EdK) zijn initiatieven van de VO-raad, universitaire 
lerarenopleidingen, VSNU en het Ministerie van OCW met als doel het aantal academisch geschoolde 
leraren te vergroten en de lerarentekorten voor de tekortvakken terug te dringen. Beide initiatieven 
zijn te typeren als leerwerktrajecten waarin docenten in opleiding starten met een betaalde baan op 
een school voor voortgezet onderwijs en daarnaast de lerarenopleiding volgen. Bij het OTS worden 
de docenten in opleiding uitgedaagd om op basis van eigen interesses en talenten zich te verdiepen 
in een onderwijskundig thema. Bij EdK volgen de docenten in opleiding een leiderschapsprogramma 
vormgegeven door het bedrijfsleven. De kennis en vaardigheden die zij ontwikkelen in deze 
verdiepende en verbredende programma´s zouden een positieve invloed moeten hebben op het 
docententeam waarbinnen zij werken en daarmee ook op de leercultuur en ontwikkeling van de 
school (VO-raad, 2014).  
 
Theoretisch kader en onderzoeksvraag 
De opzet van beide leerwerktrajecten creëert voor de docenten in opleiding veel 
professionaliseringsmogelijkheden. Met andere woorden, de beoogde professionele ruimte voor de 
deelnemers is groot. De mate waarin de docenten in opleiding zich daadwerkelijk ontwikkelen en 
bijdragen aan ontwikkelingen op schoolniveau hangt af van de manier waarop zij deze professionele 
ruimte beleven en inzetten (Diepstraten & Evers, 2012; Kessels, 2012). Beide leerwerktrajecten 
bieden docenten naast deze uitdagingen in de reguliere opleiding, nog extra mogelijkheden om zich 
zowel verbredend dan wel verdiepend te ontwikkelen. Het is de vraag hoe de docenten in opleiding 
deze extra mogelijkheden ervaren dan wel benutten. De onderzoeksvraag  luidt: Op welke manier 
ervaren, creëren, krijgen en benutten docenten in opleiding de professionele ruimte om te werken 
aan de eigen professionalisering in een context van een leerwerktraject? 
 
 
Methode  
Middels semigestructureerde interviews zijn in de periode mei-juni 2015 achttien docenten (n=18) in 
opleiding binnen deze leerwerktrajecten geïnterviewd over de professionele ruimte die zij ervaren, 
creëren, krijgen en benutten voor hun professionele ontwikkeling en de schoolontwikkeling. De 
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interviews zijn getranscribeerd en na een eerste verkennende analyse gecodeerd aan de hand van de 
volgende hoofdthema’s: 1) ruimte ervaren, 2) creëren, 3) krijgen en 4) benutten voor A) de eigen 
professionele ontwikkeling en of B) de schoolontwikkeling. 
 
Resultaten 
Respondenten geven aan gedurende het traject meer behoefte te hebben aan professionele ruimte. 
Aangaande de professionele ontwikkeling zijn er drie groepen respondenten te onderscheiden. De 
eerste groep bestaat uit respondenten die veel ruimte ervaart en deze ruimte erg waardeert en 
benut. De tweede groep kenmerkt zich door respondenten die in hun ogen te veel ruimte krijgen, 
waardoor ze zich aan hun lot over gelaten voelen. Ze hebben geen behoefte om deze ruimte te 
benutten. Een tekort aan ruimte wordt ervaren door de derde groep respondenten. Ze proberen zelf 
ruimte te creëren, maar hebben het gevoel hierin te worden tegen gewerkt, door de sectie,  
schoolcultuur of door verwachtingen van de school. De resultaten laten zien dat respondenten in het 
algemeen weinig ruimte ervaren voor de schoolontwikkeling. Respondenten geven ook aan hier op 
dit moment nog geen behoefte aan te hebben.  
 
Conclusie/discussie/implicaties voor de praktijk 
Docenten hebben behoeft aan ruimte, maar onze resultaten laten zien dat een begrenzing van 
ruimte ook wenselijk kan zijn. Op het niveau van schoolontwikkeling zijn de verwachtingen vanuit de 
beide leerwerktrajecten door de docenten in opleiding niet op korte te realiseren. We concluderen 
dat bij de begeleiding van deze docenten in opleiding expliciet rekening gehouden te worden met het 
afstemmen van verwachtingen, zodat zowel aan de verwachtingen vanuit de leerwerktrajecten als 
aan de behoefte aan ruimte van docenten recht kan worden gedaan. 
 
Presentatie 4. Professionele ruimte van leraren in de context van de promotiebeurs. 
Helma Oolbekkink en Han Leeferink 
 
Inleiding 
De promotiebeurs geeft leraren in Nederland de kans om promotieonderzoek te combineren met 
hun baan als leraar. De beurs dient een tweeledig doel: enerzijds om leraren te professionaliseren op 
het gebied van onderzoek, anderzijds om meer gepromoveerde leraren voor de klas te krijgen. De 
promotiebeurs sluit aan bij recente literatuur waarin wordt aangenomen dat onderzoek door leraren 
relevant is omdat het bijdraagt aan professionele ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Een promotiebeurs kan dan ook worden gezien als een manier om leraren meer professionele ruimte 
te geven.  
 
Theoretisch kader 
Uit recent onderzoek naar leraren in het voortgezet onderwijs blijkt dat leraren professionaliseren 
door het doen van onderzoek (Meijer, Meirink, Lockhorst & Oolbekkink, 2010; Oolbekkink, Van der 
Steen & Nijveldt, 2014), maar ook dat de implicaties voor schoolontwikkeling tot nog toe beperkt 
blijven (Meijer et al. 2012; Oolbekkink-Marchand et al. 2014). Mogelijk speelt hier de professionele 
ruimte (Kessels, 2012) van leraren een rol, waardoor onderzoeksparticipatie en onderzoeksresultaten 
beperkt blijven tot de individuele leraar of een kleine groep binnen de school. In dit deelproject 
onderzoeken we in hoeverre leraren de gegeven professionele ruimte voor promotieonderzoek 
benutten voor professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling en welke factoren hierop van 
invloed zijn.  
 
Onderzoeksvraag 
In hoeverre ervaren en benutten leraren in het voortgezet onderwijs met een promotiebeurs 
professionele ruimte om te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling en bij te dragen aan 
schoolontwikkeling? 
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Methode 
In het onderzoek zijn 20 leraren uit het voortgezet onderwijs geïnterviewd over de ervaren en 
benutte professionele ruimte om aan professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling te werken. 
De leraren zijn geselecteerd op basis van hun onderwerp van onderzoek (zowel vakinhoudelijk als 
vakdidactisch), aantal jaren ervaring als promovendus (1-5 jaar) en spreiding over het land. Van alle 
interviews zijn geluidsopnamen gemaakt. 
 
Resultaten 
De eerste resultaten laten zien dat leraren ruimte ervaren om aan hun eigen professionele 
ontwikkeling te werken, maar minder ruimte ervaren om aan schoolontwikkeling te werken. Voor 
sommige leraren is schoolontwikkeling, mede vanwege het specifieke onderwerp van onderzoek, een 
gesloten deur. Voor anderen zijn er inhoudelijke mogelijkheden, maar wordt er een gebrek aan tijd 
ervaren om er werk van te maken. Soms is er ook nauwelijks een ingang bij de schoolleiding. Verder 
laat het onderzoek zien dat er veel spanningen optreden door het werken in twee contexten, zowel 
spanningen vanuit de onderwijscontext als vanuit de onderzoekscontext. Vanuit de onderwijscontext 
wordt bijvoorbeeld de druk ervaren om elke dag aanwezig te zijn, met name wordt ‘tijdsdruk’ 
genoemd als een belangrijke factor die de professionele ruimte beperkt (bijvoorbeeld continue druk 
van lessen voorbereiden of van toetsen nakijken). Anderzijds leidt het werken in twee contexten ook 
tot vergroting van de professionele ruimte. Docenten beschrijven nieuwe impulsen in hun onderwijs 
door bijvoorbeeld hun lessen naar aanleiding van hun onderzoek anders in te richten.  
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
De bevinding dat leraren relatief veel ruimte ervaren om te werken aan hun professionele 
ontwikkeling maar minder aan schoolontwikkeling, sluit aan bij resultaten van eerder onderzoek 
(Oolbekkink-Marchand et al. 2014). Leraren hebben het te druk, het onderzoek is te specifiek, of er is 
geen ingang naar de schoolleiding (Bakx et al., 2014). Dit onderzoek heeft implicaties voor beleid 
rondom promotiebeurzen, bijvoorbeeld door schoolontwikkeling expliciet op te nemen in de initiële 
aanvraag. Hierdoor verwachten wij dat hiervoor meer professionele ruimte zal ontstaan. Tijdens de 
presentatie wordt tevens ingegaan op hoe lerarenopleidingen kunnen profiteren van de inzichten 
rondom professionele ruimte die zij kunnen integreren in hun curriculum.  
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Leergemeenschap 57 : De onderzoeker in mij 
J.I.G.M. Tuithof, A. De Heer, M. Lunenberg, M. van Rijswijk 
 

Dialoog / identiteitsontwikkeling / transitie 

 
Voorstel 
Hieronder volgt een tekst waarin de leergemeenschap kort wordt voorgesteld en waarin onze 
eventuele bijdrage aan het congres wordt beschreven. In navolging van de aanvullende instructie 
voor de bijdrage “leergemeenschap”wordt in deze tekst uiteengezet hoe het thema van de 
leergemeenschap aansluit op zichtlijn 1: identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker. 
De leergemeenschap “De onderzoeker in mij”is ontstaan vanuit de behoefte van een groep 
lerarenopleiders om van gedachten te wisselen over de twijfels, het enthousiasme, de frustratie en 
het eigen leren bij het doen van onderzoek als lerarenopleider 
In een interactieve sessie op het Congres voor Lerarenopleiders willen wij, de leden van de 
leergemeenschap, ter introductie graag kort onze ervaringen uit de afgelopen jaren delen. Hiermee 
geven we op een persoonlijke manier inzicht in diverse aspecten van onze identiteitsontwikkeling als 
lerarenopleider/onderzoeker. Vervolgens willen we tijdens het congres werkvormen inzetten die in 
de afgelopen jaren gebruikt zijn om onze ervaringen als onderzoeker te expliciteren. Tot slot kaderen 
we deze ervaringen met behulp van theoretische noties op het gebied van transitie en boundary 
crossing. 
We hopen met deze bijdrage een dialoog te starten over wat een dwingende koers richting 
onderzoek de individuele lerarenopleider kan brengen en kan kosten. Graag nodigen we iedereen die 
zich betrokken voelt bij dit onderwerp uit, om met ons mee te praten en te denken over de rol van 
onderzoekende opleiders in de lerarenopleiding. 
 
Voorzitter: Hanneke Tuithof 
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Ontwikkelplan 40 : Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens 
het reflecteren met jonge kinderen 
A. Vanherf, Erasmushogeschool Brussel, A. Biesmans, Erasmushogeschool Brussel, V. Van Raemdonck, 
Erasmushogeschool Brussel 
 

Gespreksstrategie / reflecteren / taalontwikkeling 
 
Abstract:  
Het voeren van een kwaliteitsvol gesprek met jonge kinderen die ook nog eens anderstalig zijn, is 
geen sinecure. Dat blijkt uit de onderwijs- en stagepraktijk. 
In dit praktijkonderzoek willen wij de competenties van student-leerkrachten verbeteren zodat zij in 
staat zijn geschikte gesprekstechnieken en strategieën in te zetten die het gesprek met kleuters 
verdiepen én bevorderlijk zijn voor hun taalontwikkeling. 
Het onderzoek is gekoppeld aan de bachelorproef van de laatstejaarsstudenten van de 
bacheloropleiding Kleuteronderwijs. De bachelorproef is opgevat als een eindwerkstage van vijf 
weken in een Brusselse kleuterklas met een diverse en meertalige populatie. Studenten voeren 
wekelijk een reflectiegesprek met de kinderen aan de hand van pedagogische documentatie. 
Theoretische omkadering en training moeten de competentie van de student verhogen om 
responsieve gespreksstrategieën in te zetten. De gefilmde reflectiegesprekken met de kinderen 
worden telkens geanalyseerd waardoor de student door middel van zelfreflectie de 
gespreksvaardigheden kan bijstellen.Ook de impact van de kwaliteitsverbetering van de interactie op 
de taalverwerving van de kleuters wordt geëvalueerd.De resultaten van dit onderzoek zullen 
uitmonden in een praktijkgids met ‘good practices’ voor het werkveld. 
  

Korte beschrijving 
Het praktijkonderzoek binnen de opleiding Kleuteronderwijs beoogt toekomstige leerkrachten op te 
leiden tot educatieve professionals die blijvend reflecteren over hun onderwijspraktijk. De studenten 
worden effectief ingeschakeld in het praktijkonderzoek dat deel uitmaakt van hun bachelorproef 
waardoor onderzoek en onderwijs met elkaar worden verweven. 
  
Voorstel 
Het voeren van een kwaliteitsvol gesprek met jonge kinderen die ook nog eens anderstalig zijn, is 
geen sinecure. Dat blijkt uit de onderwijs- en stagepraktijk.In dit praktijkonderzoek willen wij de 
competenties van student-leerkrachten verbeteren zodat zij in staat zijn geschikte 
gesprekstechnieken en strategieën in te zetten die het gesprek met kleuters verdiepen én 
bevorderlijk zijn voor hun taalontwikkeling. 
Het onderzoek is gekoppeld aan de bachelorproef van de laatstejaarsstudenten van de 
bacheloropleiding Kleuteronderwijs. De bachelorproef is opgevat als een eindwerkstage van vijf 
weken in een Brusselse kleuterklas met een diverse en meertalige populatie. De student creëert een 
speelleeromgeving met prikkelende en doelgerichte materialen die het onderzoekend vermogen van 
het kind stimuleren. De student-onderzoeker legt dit proces vast door het pedagogisch 
documenteren. Het visueel materiaal dient eveneens als basis voor de reflectiegesprekken die de 
student-leerkracht voert met de kinderen. 
Professionele begeleiding van leerkrachten die aanstuurt op het verwerven van inzicht in responsieve 
gespreksstrategieën verbetert de kwaliteit van de interactie met kinderen. Het concentreren van 
meerdere interactiestrategieën in een diepgaand gesprek ( minimum vier spreekbeurten over één 
onderwerp) vertoont een positieve correlatie met de woordenschatontwikkeling van kinderen 
(Cabell, 2014). 
Literatuur beschrijft tot nog toe hoofdzakelijk de meerwaarde van het pedagogisch documenteren en 
reflecteren voor de leerkracht. (Rinaldi, 2006). Fleck (2013) beschrijft de voordelen van het 
pedagogisch documenteren voor kinderen. Het ondersteunt hun geheugen en stelt hen in staat beter 
te reflecteren. 
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Uit literatuuronderzoek blijkt dat vooral allochtone en autochtone kinderen van een lage socio-
economische afkomst het moeilijk hebben met de schooltaal 
In het onderzoek ligt dan ook de focus op het reflecteren met anderstalige kinderen met een lage 
SES-indicator. Ook opteren wij ervoor om bewust in te zetten op schooltaal. 
In een eerste fase van het onderzoek (‘14 - ‘15) vond een literatuurstudie plaats over de effecten van 
pedagogisch documenteren en reflecteren en de koppeling met de taalvaardigheid van kinderen. Dit 
was de basis voor het theoretisch kader dat aangereikt werd aan de studenten. De eindwerkstage 
(mei ‘15) diende als pilootfase voor de onderzoeksmethodiek. De studenten voerden wekelijks een 
reflectiegesprek met de kinderen. De studenten filmden de gesprekken. Aan het eind van de 
vijfwekenstage evalueerden de studenten de taalontwikkeling van de kinderen aan de hand van een 
op maat ontworpen taaltest. 
Uit transcriptie en verdere analyse van deze gesprekken bleek dat de diepgang van de 
reflectiegesprekken erg wisselend was. De kwaliteitsnorm werd niet steeds behaald. 
Op basis van deze bevindingen werd besloten te evolueren naar een focus op kwaliteitsverbetering 
van de reflectiegesprekken. 
In verschillende opleidingsonderdelen krijgen de studenten naast een theoretisch kader ook 
strategieën aangereikt om hun reflectiegesprekken te verdiepen. Tijdens hun eindwerkstage (mei 
‘16) zullen de studenten wekelijks hun reflectiegesprek analyseren met het oog op het aanscherpen 
van hun gespreksvaardigheden. Ook wordt een attitudemeting uitgevoerd die bij de studenten peilt 
naar inzicht in de kwaliteit van hun reflectiegesprekken. 
De student zal eveneens de taalontwikkeling van de kleuters evalueren, met een nulmeting aan het 
begin van de stage en een eindevaluatie. 
De evolutie van dit proces wordt in kaart gebracht door de studenten en maakt onderdeel uit van de 
bachelorproef. 
 Het onderzoek loopt momenteel nog. De resultaten van het onderzoek monden uit in een 
praktijkgids met kijkwijzer, modellen en ‘good practices’ voor het werkveld. Het departement EDU 
biedt navormingen aan over dit onderwerp (Leraar XL) 
 
Referenties 
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Ontwikkelplan 54 : Een instrument om een leernetwerk te typeren 
Q. Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, T. Béneker, 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, R. van de Sande, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
Professionele leergemeenschappen / samen leren 
 

Abstract 
Het leren van ervaren leraren, aanstaande leraren, lerarenopleiders en beginnende leraren krijgt 
steeds vaker vorm door middel van leergemeenschappen of leernetwerken. Uit de literatuur over 
professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren blijkt dat het samen leren een betekenisvolle en 
productieve aanpak is. In de praktijk merken we dat voor deze vorm van leren steeds weer een 
andere benaming wordt gekozen. We komen termen tegen als vakdidactische netwerken, 
professionele leergemeenschappen of docent-ontwikkelteams. Hoewel een poging om deze 
verschillende vormen van leren in netwerken te definiëren zeker zinvol is, hebben wij ervoor gekozen 
te zoeken naar dimensies waarop vormen van netwerkleren gekarakteriseerd kunnen worden. We 
zijn gekomen tot tien mogelijke dimensies. Deze dimensies kunnen door groepen (aanstaande) 
leraren gebruikt worden om het netwerk waarin zij deelnemen te karakteriseren. Dit instrument 
willen we in de sessie presenteren als nieuw idee om in de opleidingspraktijk te gebruiken. De 
deelnemers gaan hiermee aan het werk om ten slotte in discussie te gaan over zowel de dimensies 
als de bruikbaarheid van het instrument. 
 
korte beschrijving 
Samen (onderzoekend) leren in netwerken is volgens de literatuur een belangrijke vorm van 
professionalisering van (aanstaande) leraren en lerarenopleiders. Is het mogelijk om deze netwerken 
te karakteriseren op dimensies en helpt deze karakterisering bij het vormgeven en functioneren van 
het netwerk?  
 
Inleiding 
We beschouwen het leren in netwerken van leraren, lerarenopleiders en leraren in opleiding als 
betekenisvolle professionaliseringsactiviteit. In de lerarenopleidingen wordt steeds meer in 
netwerkverband samengewerkt met docenten in het werkveld, netwerken waarin soms ook 
studenten uit de lerarenopleiding participeren. Deze netwerkverbanden worden vakdidactische 
netwerken of professionele leergemeenschappen (plg's) genoemd, maar ook termen als 
kenniskringen, docent-ontwikkelteams (DOT) en leerkringen worden gebruikt. 
Aan de hand van literatuuronderzoek en gesprekken met betrokken collega’s binnen onze opleiding 
hebben we het onderwerp netwerkleren verder verkend, ingekaderd en verdiept. Tijdens het werken 
hieraan bleek het lastig om voor de verschillende netwerken die we in de alinea hiervoor noemen 
een ‘sluitende en onderscheidende’ definitie te maken. Dat was lastig omdat we er achter kwamen 
dat de verschillende netwerken van allerlei kenmerken wel elementen in zich hebben maar dat ze 
onderling lijken te verschillen in de nadruk die ze op bepaalde elementen leggen. Vandaar dat we zijn 
gaan zoeken naar dimensies. 
 
Theoretisch kader 
Het blijkt dat netwerken van leraren niet alleen leiden tot het stimuleren om kennis te delen maar 
dat deze netwerken ook indirect impact hebben op het presenteren van leerlingen (Moolenaar, 
Sleegers & Daly, 2012). Naast reflecteren en het op peil houden van kennis en vaardigheden geeft de 
Vries (2014) aan dat het voor de professionele ontwikkeling van leraren essentieel is samen te 
werken en te leren met anderen. 
Bij netwerken ligt de focus (Meirink, 2007) soms vooral op leeractiviteiten waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen activiteiten zoals verhalen vertellen - elkaar helpen - delen/uitwisselen - 
gezamenlijk werken - collegiaal ondersteunen (Doppenberg, 2013). Op andere momenten ligt de 
focus veel meer op de opbrengsten en uitkomsten: ‘een groep van tenminste twee docenten van 
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dezelfde of aanpalende vakken, die regelmatig samenwerken met het doel het (her)ontwerpen en 
realiseren van (delen van) hun gezamenlijk curriculum’ (Handelzalts, 2009, p. 215). In het werk van 
Castelijns, Koster en Kools (2011) over collectief leren komen we twee dimensies tegen: er moet 
sprake zijn van een gezamenlijk proces (of activiteiten) en er moet sprake zijn van een gezamenlijk 
product of opbrengst. Sleutelwoorden daarin zijn eigenaarschap en kennis creëren. 
Deze theoretische verkenning levert een aantal basisvoorwaarden op ten aanzien van netwerkleren. 
Die zien we terug bij bijvoorbeeld Vandyck (2012) die aangeeft dat in een netwerk gezorgd moet 
worden voor gelijkwaardig samenwerken, dat ieder een bijdrage levert, dat men elkaar goed kent en 
dat gereflecteerd wordt op de samenwerking. Ook kunnen we hieruit een aantal belangrijke 
dimensies halen zoals bijvoorbeeld de vraag naar leeractiviteiten of de vraag naar opbrengsten (zie 
hierna). 
 
Praktische relevantie 
De dimensies zijn te gebruiken om de netwerkvorm te typeren. De dimensies kunnen bijvoorbeeld 
gebruikt worden om: 

 bij eerste bijeenkomst van de activiteit gezamenlijk op elke dimensie de ‘schuifjes’ te kunnen 
zetten (= didactisch contract); 

 een gesprek aan te gaan met leraren(opleiders) die bepaalde vorm van professionalisering 
zoeken; 

 de verschillende activiteiten van elkaar te kunnen onderscheiden.  
 
Te verwachten opbrengst 
Een instrument waarin tien mogelijke dimensies zijn opgenomen. Deze dimensies hebben te maken 
met bijvoorbeeld mate van open of geslotenheid van het netwerk, mate van wederkerigheid of de 
mate van eigenaarschap. 
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Ontwikkelplan 146 : Deliberatie over deliberative inquiry: een beraadslagend 
onderzoek over onderwijsvrijheid in de lerarenopleiding 
R. Wouters, UC Leuven-Limburg, I. Geerinck, UC Leuven-Limburg, J. Thys, UC Leuven-Limburg 
 
Collaboratief praktijkonderzoek / deliberative inquiry / onderwijsvrijheid 
 
Abstract 
Dit onderzoeksproject exploreert de betekenis, implicaties en voorwaarden van onderwijsvrijheid via 
‘beraadslagend onderzoek’ (deliberative inquiry). Het project wil zowel een inhoudelijke bijdrage 
leveren rond de kwestie ‘Moet er onderwijsvrijheid zijn?’ als een methodologische bijdrage aan 
praktijkonderzoek. De onderzoeksmethode ‘deliberative inquiry’, een methode voor collaboratief 
onderwijsonderzoek, zullen we niet alleen systematisch uitvoeren maar ook analyseren op haar 
werkzaamheid als professionaliseringsactiviteit. 
In dit beraadslagend onderzoek is de vraag ‘Moet er onderwijsvrijheid zijn?’ de sensitizing question 
die aanzet tot verkenning van uiteenlopende (onderwijs)domeinen en perspectieven. 
Lerarenopleiders en student-leraren zullen door het gezamenlijk grondig bekijken en bespreken van 
deze vraag de werking en betekenis ervan verhelderen met het oog op een gedeelde 
betekenisgeving. Deze vorm van collaboratief onderzoek wil voor alle 
deelnemers/medeonderzoekers bijdragen aan de professionalisering van de rollen van leraar als 
onderzoeker/cultuurparticipant/lid van een onderwijsgemeenschap. In deze sessie lichten we kort de 
methode van deliberative inquiry toe en beraadslagen we met de aanwezigen over deze 
onderzoeksbenadering. 
 

Korte beschrijving 
Deliberative inquiry is zowel een onderzoeksbenadering en gericht op het ontwikkelen van ‘local 
knowledge’ alsook een professionaliseringsmethodiek gericht op het versterken van de eigen 
onderwijsprakijk of -opleiding. In deze methode beraden student-leraren en lerarenopleiders zich 
samen met leraren uit het werkveld over de betekenis van onderwijsvrijheid. Zij worden in deze 
methodiek niet alleen gezet in de rol van student/leraar/lerarenopleider, maar ook in de rol van 
onderzoekende professional over onderwijsvrijheid. Door deliberatie, door beraadslaging vanuit het 
aanvoeren van argumenteren krijgen de deelnemers bovendien niet alleen inzicht in maar dragen ze 
tevens bij tot de betekenis aan onderwijsvrijheid. 
 
Inleiding en theoretisch kader 
We bespreken in deze sessie op welke wijze we deliberative inquiry inzetten in het kader van een 
praktijkonderzoek over de vraag ‘Moet er onderwijsvrijheid zijn?’. Vervolgens beraadslagen we ons 
met de aanwezigen over deze onderzoeksmethode. Als praktijkonderzoekers in onderwijs voelen we 
ons namelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van collaborative research approaches, 
(kwalitatieve) onderzoeksbenaderingen die uitgaan van en inzetten op het stimuleren van gedeeld 
eigenaarschap. In de context van de lerarenopleiding gaat het dan om student-leraren, leraren en 
lerarenopleiders(-onderzoekers) die samen verantwoordelijk zijn voor de exploratie van een 
onderwijsfenomeen, het innemen van een onderzoeksperspectief, dataverzameling en -analyse en 
(implementatie van) resultaten. Deliberative inquiry of beraadslagend onderzoek behoort tot die 
groep van collaboratieve onderzoeksbenadering (Savin-Baden & Major, 2013). 
Zowel praktijkonderzoek als samenwerkingsprojecten werkveld-lerarenopleiding-student winnen aan 
belang in het (professioneel) (hoger) onderwijs. Het is bijvoorbeeld zaak om de onderzoekende 
grondhouding van studenten en docenten te versterken, er worden professionele 
leergemeenschappen scholen-opleiding ingericht,… Methodologisch onderzoek over (kwalitatief) 
praktijkonderzoek is in Vlaanderen echter schaars en ook methodeontwikkeling voor collaboratief 
(onderwijs)onderzoek gebeurt amper (Wouters, Haven, Winters, De Fraine, & Henkens, 2014). 
Deliberative inquiry is een methode die gericht is op het professionaliseren van de 
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(onderwijs)praktijk doorheen een onderzoeksproces van debat en deliberatie gericht op ‘thinking 
together‘ vanuit de aangeleverde argumenten. 
 
Methode 
In dit praktijkonderzoeksproject exploreren we de kwalitatieve onderzoeksmethode van deliberative 
inquiry rond de sensitizing question ‘Moet er onderwijsvrijheid zijn?’. In deze methode staat 
delibererend onderzoeken centraal: het gezamenlijk grondig overleggen, bekijken en bespreken van 
een (onderwijs)vraagstuk, het onderzoeken en confronteren van feiten en meningen en het besluiten 
trekken voor de (onderwijs)(beleids)praktijk uit onderzoek en overleg. We baseren ons hiervoor o.a. 
op literatuurreviews over deliberative inquiry (zie bijvoorbeeld Harris, 1991; Kakabadse, Kakabadse, 
Lee-Davies, & Johnson, 2011) en op de methodieken van een Europees curriculumproject waarin 
leraren en onderzoekers samen vormgaven aan een nieuw curriculum (Hansen, 2008). 
In tegenstelling tot voorgaande projecten waarin beraadslagend onderzoek voornamelijk werd 
ingezet om curriculumvraagstukken op te lossen, zullen wij ons via deze onderzoeksmethode 
beraden over een meer generieke onderwijskwestie, namelijk over het thema van onderwijsvrijheid. 
Onderwijsvrijheid zullen we in dit project vanuit zowel vanuit verschillende generieke perspectieven 
bekijken (historisch, juridisch, pedagogisch, wijsgerig en sociaal-cultureel) als vanuit een 
professioneel, persoonlijk perspectief (welke betekenis geef ik als student-leraar, als leraar en als 
lerarenopleiding aan onderwijsvrijheid). 
 
Praktische relevantie 
We zetten deliberative inquiry in als een onderzoeksbenadering en als een 
professionaliseringsmethodiek: student-leraren en lerarenopleiders beraden zich samen met leraren 
uit het werkveld over de betekenis van onderwijsvrijheid. Zij zijn in deze niet alleen mede-
onderzoekers, maar verwerven ook inzicht in de kwestie die voorligt, namelijk onderwijsvrijheid. 
Bovendien geven de deelnemers door deliberatie en beraadslaging mee betekenis aan 
onderwijsvrijheid. Dit proces zal voor student-leraren een zinvolle bijdrage leveren aan het 
ontwikkelen van de rollen van leraar als onderzoeker, als cultuurparticipant en als lid van een 
onderwijsgemeenschap. Voor lerarenopleiders versterkt het zowel de invulling van de grondslag van 
het opleiderschap dat centraal staat in het Ontwikkelingsprofiel van de Vlaamse lerarenopleider 
(Velov, 2015) als de ontwikkeling van lerarenopleiders als wereldburgers, onderzoekende 
professionals en bruggenbouwers. 
Het maatschappelijk debat over onderwijsvrijheid gebeurt vanuit diverse perspectieven. Naast 
formeel-juridische en economische argumenten, vermengen zich in dit debat ook andere motieven 
zoals pedagogische, levensbeschouwelijke of besparingsmotieven. Precies omwille van de 
bewogenheid van het debat, menen we dat deze kwestie zich uiterst leent om via deliberative inquiry 
te bestuderen.  
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uit Hansen, K. H. (2008). The Curriculum Workshop: a place for deliberative inquiry and teacher 
professional learning. Eu Educational Research Journal  
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Ontwikkelplan 79 : Mobiele applicaties als tool voor het personaliseren van 
professionaliseringstrajecten 
J. Peeters, Vrije Universiteit Brussel, F. De Backer, Vrije Universiteit Brussel, K. Lombaerts, Vrije 
Universiteit Brussel 
 
Mobiele applicaties / personalisering / werkplekleren 
 
Abstract 
Het huidige voorstel kadert binnen een Europees project (11/2015-10/2017) dat een mobiele 
applicatie wenst te ontwikkelen dat gepersonaliseerde leertrajecten aanbiedt aan leerkrachten. De 
mobiele applicatie ondersteunt het leren van leerkrachten in de klaspraktijk en kan gebruikt worden 
in de initiële lerarenopleiding alsook tijdens professionaliseringstrajecten. Bovendien is het de 
bedoeling dat de applicatie gebruikt kan worden zonder én in combinatie met face-to-face 
begeleiding van lerarenopleiders. De mobiele applicatie verzamelt op verschillende manieren 
informatie omtrent de persoonlijke situatie, het leerproces, en de klaspraktijk van de leerkracht, 
alsook omtrent de leervooruitgang van zijn leerlingen. Deze informatie wordt vervolgens 
geanalyseerd (via learning analytics en semantics) en terug gekoppeld naar leerkrachten, 
lerarenopleiders en beleidsmakers zodat zij hun praktijk verder kunnen optimaliseren. 
Via de werkvorm ‘ontwikkelplan’ wensen we het concept van de mobiele applicatie ter discussie voor 
te leggen. We willen de percepties en noden van lerarenopleiders in kaart brengen omtrent het 
gebruik van mobiele applicaties in professionaliseringstrajecten. Hoe staan zij tegenover het gebruik 
van (mobiele) technologie? Welke sterktes en valkuilen detecteren zij? Wat zijn voorwaarden opdat 
een dergelijk ontwikkelplan zou kunnen werken in de praktijk? 
Bovendien lanceren we een oproep om geïnteresseerde lerarenopleiders reeds vroeg in het 
ontwikkelproces en het Europese project te betrekken. 
 

Korte beschrijving 
Het ontwikkelplan is er op gericht om leerkrachten te ondersteunen bij het verzamelen en inzetten 
van gegevens over het eigen leerproces, de lespraktijk, en leervooruitgang van leerlingen. Bovendien 
kunnen ook lerarenopleiders en beleidsmakers data over de eigen praktijk analyseren en inzetten. 
Het project faciliteert daardoor de onderzoekscompetenties van verschillende stakeholders. 
 
Inleiding 
Zelfsturende leerstrategieën spelen een belangrijke rol in de leerprestaties en motivatie van 
leerlingen in het lager onderwijs. Onderzoek benadrukt sterk het belang om reeds vroeg in de 
leerloopbaan zelfsturende vaardigheden aan te leren (Bryce & Whitebread, 2012). Hoewel leerling 
gecentreerde leeromgevingen steeds meer common practice worden (OECD, 2009), blijft de 
expliciete instructie van specifieke leerstrategieën onderbelicht in de dagdagelijkse lespraktijk (Moos 
& Ringdal, 2012; Spruce & Bol, 2014). Deze expliciete instructie en zelfsturende leervaardigheden zijn 
echter essentieel opdat leerlingen effectief voordeel halen uit leerling gecentreerde leeromgevingen. 
 
Theoretisch kader 
Factoren die een succesvolle integratie in de weg staan situeren zich op verschillende niveaus. 
Recent onderzoek duidt op een aantal leerkracht- en schoolfactoren die de expliciete instructie van 
leerstrategieën hinderen (bv. gebrek aan kennis, self-efficacy, en ondersteunend schoolbeleid; 
Peeters, 2015). 
Beleidsmakers staan positief ten aanzien van zelfsturende leervaardigheden van leerlingen (bv. 
eindtermen leren leren). De vertaling van beleid naar de klaspraktijk is echter een complexe 
aangelegenheid en de nodige instrumenten om beleidsimplementatie te monitoren ontbreken. Er 
een grote nood aan kost-effectieve en valide instrumenten die de resultaten van beleid, zoals 
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bijvoorbeeld ontwikkeling van zelfsturende leervaardigheden, evalueren (Veenman, Hout-Wolters, & 
Afflerbach, 2006). 
Professionalisering van leerkrachten blijft één van de meest gebruikte strategieën om innovatieve 
praktijken (zoals zelfsturing) te implementeren. Echter, huidige professionaliseringsmodellen staan 
voor een aantal uitdagingen. Lerarenopleiders staan voor de uitdaging om hun aanbod te 
differentiëren en personaliseren in overeenstemming met de individuele noden en situaties van de 
leerkrachten (in opleiding), en om digitale tools te in te zetten voor het leertraject van leerkrachten 
(Aubusson, Schuck, & Burden, 2009; Unesco, 2012). 
 
Praktische relevantie 
In het kader van bovenstaande context werd daarom recent een Europees project ontwikkeld en 
goedgekeurd binnen het Erasmus+ programma (Key Action 3, Forward Looking Cooperation 
Projects). Het project wordt gevisualiseerd in onderstaande figuur en beoogt de ontwikkeling en 
validatie van een mobiele applicatie die leerkrachten lager onderwijs traint en ondersteunt in het 
aanleren van zelfsturende leerstrategieën. 
Figuur: https://goo.gl/4gb7kC 
Het project zal bestaande beleidskaders en onderzoeksresultaten omtrent zelfsturend leren 
omzetten in een professionaliseringstraject dat wordt aangeboden via een mobiele applicatie (Step 
1). Dit leertraject kan rechtstreeks worden aangeboden aan leerkrachten of gecombineerd worden 
met een face-to-face aanbod georganiseerd door lerarenopleiders (Step 2). De mobiele applicatie 
stippelt voor elke leerkracht het meest geschikte leertraject uit en baseert zich hiervoor op 
informatie die de leerkracht zelf aanreikt (Step 3). Het leertraject ondersteunt leerkrachten 
vervolgens om kennis te vergaren omtrent zelfsturend leren en om te experimenteren in de eigen 
klaspraktijk. Op geregelde tijdstippen wordt via de applicatie nieuwe informatie verzameld omtrent 
(1) de leervooruitgang van de leerkracht, (2) eventuele wijzigingen in de klaspraktijk, en (3) de 
zelfsturing van leerlingen. Deze informatie wordt verzameld via kwaliteitsvolle evaluatie 
instrumenten en wordt door de applicatie verwerkt via inzichten uit de learning analytics en 
semantics. De informatie wordt vervolgens op een toegankelijke manier gevisualiseerd opdat 
leerkrachten de informatie kunnen gebruiken om hun klaspraktijk verder te verbeteren en hun 
leerproces te optimaliseren (Step 6). Bovendien kan deze informatie beschikbaar gesteld worden 
voor lerarenopleiders die vervolgens face-to-face sessies en ondersteuning kunnen differentiëren 
naar de individuele leernoden van leerkrachten (Step 7). Tenslotte kan de informatie op een 
geaggregeerd en geanonimiseerd niveau opengesteld worden voor beleidsmakers die vervolgens de 
implementatie van hun beleid omtrent zelfsturend leren kunnen meten en bijsturen op basis van 
actuele en valide cijfers (evidence-based policy making) (Step 8). 
De praktische relevantie van dit project krijgt vorm door in te spelen op de noden van verschillende 
stakeholders, alsook door aansluiting te vinden bij de uitdagingen, trends, en technologische 
ontwikkelingen waarmee scholen in Europa de komende 5 jaar geconfronteerd zullen worden 
(Johnson et al., 2014). 
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Fig 1: Procedure mobiele applicatie  
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Ontwikkelplan 143 : Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een 
ontwikkelplan 
P. Fisser, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO), A. Stijker, SLO, M. van der Hoeven, SLO, S. 
Loenen, SLO 
 
Digitale geletterdheid / docentondersteuning / voorbeeldlesmaterialen 
 
Abstract 
 Digitale vaardigheden horen thuis in de vaste kern van het onderwijs volgens Platform 
Onderwijs2032. Het gaat daarbij om een combinatie van ICT-(basis)vaardigheden, computational 
thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Uit onderzoek blijkt dat er in het huidige 
Nederlandse curriculum voor basis en voortgezet onderwijs weinig aandacht, richting en stimulans 
voor de integratie van de 21e eeuwse vaardigheden is. Ook in de praktijk komen de vaardigheden 
nog weinig doelgericht en structureel aan de orde. Leraren voelen zich onvoldoende toegerust om de 
vaardigheden vorm te geven in het onderwijs. Dit geldt voor alle 21e eeuwse vaardigheden, maar in 
het bijzonder voor probleemoplosvaardigheden, creativiteit en digitale geletterdheid. Leraren 
hebben behoefte aan houvast, vooral in de vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede 
praktijkvoorbeelden. Het afgelopen jaar is gewerkt aan verdere concretiseringen van de 
vaardigheden in de vorm van beschrijvingen en voorbeeldlesmaterialen. Tijdens deze sessie willen 
wij graag met lerarenopleiders onderzoeken in hoeverre de huidige uitwerkingen van digitale 
geletterdheid geschikt zijn voor lerarenopleidingen, op welke manier de materialen aangepast 
kunnen worden zodat zij een plek kunnen krijgen binnen de lerarenopleidingen (en hier ook 
daadwerkelijk aan werken tijdens de sessie) en willen we inventariseren welke partners we hier nog 
meer voor nodig hebben. 
 

Korte beschrijving 
De snelheid waarmee maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zich voltrekken wordt 
steeds hoger en daarmee ook de roep om meer aandacht hiervoor in het onderwijs. Het is van 
belang dat de verschillende belanghebbenden hier samen in optrekken, om elk vanuit hun eigen 
expertise een bijdrage te leveren aan het onderwijs. 
 
Inleiding 
In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie 
richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor 
te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden 
samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’. Ook in het recent verschenen pre-advies 
van het Platform Onderwijs2032 (2015), gebaseerd op de maatschappelijke dialoog over het 
onderwijs van de toekomst, komen de 21e eeuwse vaardigheden aan bod, waarbij onder andere 
wordt gesteld dat digitale vaardigheden thuis horen in de vaste kern van het onderwijs. Dit vraagt 
wellicht om een herziening van het Nederlands curriculum, met de daarbij behorende veranderingen 
voor scholen en leraren en de belangrijke rol van lerarenopleidingen daarbij. 
 
Theoretisch kader 
In 2014 voerde het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) in opdracht van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een onderzoek uit naar 21e eeuwse 
vaardigheden (Thijs, Fisser en van der Hoeven, 2014). Onderzocht werd wat deze vaardigheden 
inhouden en in hoeverre ze aandacht krijgen c.q. zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs 
(het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Op basis van 
literatuuronderzoek en expertbevraging werd een conceptueel kader ontwikkeld bestaande uit acht 
vaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communiceren, 
samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Bij digitale 
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geletterdheid gaat het om een combinatie van ICT-(basis)vaardigheden, computational thinking, 
informatievaardigheden en mediawijsheid. In de tweede fase van het onderzoek is nagegaan op 
welke wijze 21e eeuwse vaardigheden zijn beschreven in het beoogd curriculum (kerndoelen, 
referentieniveaus en een selectie van leermiddelen) en is aan de hand van een vragenlijst- en via 
case study onderzoek nagegaan op welke wijze de 21e eeuwse vaardigheden deel uitmaken van de 
lespraktijk. Het onderzoek laat zien dat het huidige curriculum scholen en leraren weliswaar de 
ruimte biedt een schooleigen invulling te geven aan de vaardigheden, maar weinig richting en 
stimulans verschaft. De 21e eeuwse vaardigheden komen in de praktijk weinig doelgericht en 
structureel aan de orde. Leraren voelen zich onvoldoende toegerust om de vaardigheden vorm te 
geven in het onderwijs. Dit geldt voor alle 21e eeuwse vaardigheden, maar in het bijzonder voor 
probleemoplosvaardigheden, creativiteit en digitale geletterdheid. Leraren hebben behoefte aan 
houvast, vooral in de vorm van professionalisering, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden (Thijs, 
Fisser en van der Hoeven, 2014). 
 
Praktische relevantie 
In samenwerking met scholen heeft SLO in 2015 gewerkt aan een verdere uitwerking van de 
vaardigheden die als meest lastig ervaren werden: probleemoplosvaardigheden, creativiteit en 
digitale geletterdheid. Dit heeft geleid tot een verdere concretisering van de vaardigheden, waarbij 
voor digitale geletterdheid is gekozen om alle vier de subvaardigheden (ICT-(basis)vaardigheden, 
computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid) in detail uit te werken. De 
concretiseringen bestaan uit a) een beschrijving van de vaardigheden in tekst, b) een beschrijving van 
de vaardigheden in leerplankundige kenmerken (inhouden, doelen en tussendoelen), c) 
voorbeeldlesmateriaal waarbij de vaardigheden geïntegreerd in bestaande vakinhouden 
voorbeeldmatig uitgewerkt zijn, en d) achtergrondmateriaal bij de voorbeeldlesmaterialen voor 
leraren. 
 
Te verwachten opbrengst van de sessie 
Voorbeeldmatige lesvoorbeelden kunnen inspirerend en ondersteunend zijn voor de 
onderwijspraktijk, het is echter niet voldoende om een daadwerkelijk omslag in het onderwijs te 
bewerkstelligen. Meer materialen zijn nodig, maar ook meer samenwerkingsverbanden tussen 
leerplanontwikkelaars, lerarenopleiders, scholen en leraren, educatieve uitgeverijen, en wellicht nog 
anderen. Tijdens deze sessie willen we samen met lerarenopleiders onderzoeken in hoeverre de 
huidige uitwerkingen van digitale geletterdheid geschikt zijn voor lerarenopleidingen, op welke 
manier de materialen aangepast kunnen worden zodat zij een plek kunnen krijgen binnen de 
lerarenopleidingen (en hier ook daadwerkelijk aan werken tijdens de sessie) en willen we 
inventariseren welke partners we hier nog meer voor nodig hebben. 
 
Referenties 
Platform Onderwijs2032 (2015). Hoofdlijn advies: een voorstel. Den Haag: Platform Onderwijs2032. 
Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het 

funderend onderwijs. Enschede: SLO.  
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Symposium 135 : De onderzoekende leraar in het curriculum en het 
professionaliseringsbeleid van een lerarenopleiding 
L. Vloeberghs, UC Leuven-Limburg, G. Decin, UC Leuven-Limburg, L. Alaerts, UC Leuven-Limburg, T. 
Vandersmissen, UC Leuven-Limburg, J. Van Dessel, UC Leuven-Limburg 
 
Curriculum / onderzoekende leraar / professionalisering 
 
Abstract 
Een lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg (voormalig KHLeuven) focuste zowel voor studenten als 
voor lerarenopleiders  op de rol van ‘leraar als onderzoeker.’  Dit symposium licht zowel de integratie 
van deze rol in de curricula van de verschillende opleidingen toe als de manier waarop daartoe 
gekomen is. Vervolgens wordt gefocust op de manier waarop in het professionaliseringsbeleid 
hierrond acties ondernomen zijn. Voorbeelden uit de praktijk maken het geheel sprekend en komen 
in de derde bijdrage aan bod. 
 
Voorzitter: Greet Decin 
Discussiant: Martijn Willemse 
 

Dit symposium binnen het congresthema 
Dit symposium wil tonen hoe binnen onze lerarenopleiding gewerkt is aan het voorbereiden van 
toekomstige leraren op het onderzoeksmatig omgaan met uitdagingen in de praktijk. Het 
professionaliseren van lerarenopleiders rond dit onderzoekend leren is daar onlosmakelijk mee 
verbonden. 
 
Algemene kadering van het symposium 
Het bevorderen van de  integratie van onderzoek in onderwijs vraagt om een integrale aanpak. Er 
moet worden vertrokken van een coherente visie rond onderwijs en onderzoek over de 
verschillende niveaus: de onderwijsleeromgeving (waarmee we het curriculum bedoelen zoals dit 
zich manifesteert voor de docent en de student), de professionele leergemeenschap (de 
lerarenopleiders met  hun subjectieve onderwijstheorie over de plaats van onderzoek in de 
lerarenopleiding) en het beleid van de lerarenopleiding (dat via o.a. het aanwervings-en 
professionaliseringsbeleid een onderzoekende cultuur helpt creëren). 
 
Het Departement Lerarenopleiding van KHLeuven (nu UC Leuven-Limburg) probeerde in 
verschillende stappen toe te werken naar deze integrale visie: over de verschillende opleidingen 
heen is gewerkt aan een gelijkwaardige en gevalideerde vormgeving van “de onderzoekende leraar” 
in het curriculum (zie bijdrage 1), de professionele leergemeenschap en het beleid (zie bijdrage 2). 
Dit resulteerde in diverse vormen van praktijkgericht onderwijsonderzoek met (toekomstige) leraren 
in scholen (zie bijdrage 3). 
 
Referenties 
Griffioen D., Visser-Wijnveen G., Willems J., (2013) Integratie van onderzoek in het onderwijs. 

Effectieve inbedding van onderzoek in curricula. Hoger Onderwijs Reeks. Noordhoff Uitgevers. 
Groningen 

 
Presentatie 1: ‘De leraar als onderzoeker’ in het curriculum 
Leen Alaerts 
 
Het laatste decennium is er in de onderwijsliteratuur steeds meer aandacht voor een onderzoekende 
grondhouding en onderzoeksvaardigheden van leraren. (o.a. Bolhuis et al. (2012); Bruggink & Harinck 
(2012); Kallenberg et al. (2011); van der Donk & van Lanen (2009,2012); …) Het belang van een 
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onderzoekende grondhouding voor het uitoefenen van het lerarenberoep komt o.a. tot uiting in de 
beschrijving van het beroepsprofiel en de basiscompetenties van leraren, opgesteld door de Vlaamse 
Regering (2007). Basiscompetentie vijf stelt dat een leraar ook een innovator en onderzoeker moet 
zijn. 
 
Heel wat lerarenopleidingen kampen echter met de volgende onderzoeksvraag: ‘hoe kunnen 
professionele bacheloropleidingen de basiscompetentie ‘leraar als onderzoeker’ op een 
kwaliteitsvolle, geïntegreerde en gedifferentieerde manier verankeren in hun opleidingscurriculum?’ 
Het interne onderzoeksproject IOO (Integratie van Onderzoek in Onderwijs, 2011-2015) aan 
Departement Lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg onderzocht deze onderzoeksvraag in een 
multidisciplinair team. Onderzoekers uit vier opleidingen (Bachelor kleuter-, lager, buitengewoon en 
secundair onderwijs onderwijs)  werkten vier jaar samen aan de integratie van 
onderzoekscompetenties in de verschillende lerarenopleidingen.  
 
Hiertoe werd deskresearch gecombineerd met participatief en ontwerponderzoek. Een eerste 
werkpakket bestond uit het definiëren van informatie- en onderzoekscompetenties voor een 
bachelor in het onderwijs. Via een internationale literatuurstudie werden de 
onderzoekscompetenties afgebakend, samengebracht in een ondezoekscyclus en vertaald naar 
geconcretiseerde indicatoren op uitstroomniveau. De geoperationaliseerde competenties werden 
afgetoetst aan Europese en Vlaamse kwalificatiesystemen.  
 
Onderzoekscyclus 
 
De tweede projectfase bestond uit het operationaliseren van deze onderzoekscompetenties. Daartoe 
bracht de onderzoeksgroep methodes, technieken en goede voorbeelden uit theorie en praktijk 
samen in een uitgebreide handleiding ter ondersteuning van de onderzoekende leraar (te verschijnen 
LannooCampus, 2016)  
 
Een derde werkpakket verankerde deze onderzoekscompetenties in de curricula van de opleidingen 
kleuter, lager, buitengewoon en secundair onderwijs. Via participatief onderzoek werden 
lerarenopleiders samengebracht en geprofessionaliseerd ter herwerking van verschillende 
opleidingsonderdelen. Tegelijk werd op regelmatige basis overlegd met beleidsorganen. De aanpak 
en evolutie werd permanent teruggekoppeld binnen de onderzoeksgroep, wat de interne kwaliteit 
ondersteunde.  
 
In een vierde werkpakket werd het onderzoek gevalideerd door interne en externe 
kwaliteitsbewaking. Intern screende de onderzoeksgroep de kwaliteit via een benchmarking tussen 
de opleidingen binnen UC Leuven-Limburg. Daarnaast werden de begeleidingsmodellen en leerlijnen 
getoetst aan o.a. het kader van Griffioen & Wortman (2014)  dat de moeilijkheidsgraad van een 
onderzoeksopdracht bekijkt vanuit de assen zelfsturing en complexiteit.  
Dankzij de gezamenlijke aanpak, de afgestemde kaders en het voortdurende overleg ontwikkelde en 
implementeerde het departement een gedragen visie in de verschillende opleidingen m.b.t. de 
integratie van onderzoek in onderwijs. Tegelijk behield elke opleiding zijn eigenheid door op een 
aangepaste wijze de onderzoekende leraar een plaats te geven in zijn curriculum. 
 
Dit onderzoeksproces leverde het volgende instrumentarium op, dat o.a. aan bod zal komen tijdens 
de onderzoekspresentatie: 

 Onderzoekscyclus met gedefinieerde onderzoekscompetenties; 

 Toets en evaluatie-instrumenten met geoperationaliseerde indicatoren;  

 Methodes en technieken uit de handleiding ter ondersteuning van de onderzoekende leraar; 

 Aangepaste onderzoeksleerlijnen voor kleuter, lager, buitengewoon en secundair onderwijs; 
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 Begeleidingsprotocollen ter explicitering van afspraken en verwachtingen tussen studenten 
en begeleiders. (o.a. Degroof et al. (2012) ;Oost (2012) ; Vink, L. et al (2010)) 

 
Voorbeelden : 
 

 
 
Presentatie 2 : de lerarenopleider als begeleider van ‘de leraar als onderzoeker’. 
Lijne Vloeberghs 
 
Ten einde een leerlijn rond ‘de leraar als onderzoeker’ succesvol te implementeren is investering in 
de professionalisering van de betrokken lerarenopleiders noodzakelijk. Zij zijn immers de begeleiders 
van studenten en sturen hen zowel in theoretische vakken als in de praktijk aan.  Zoals o.a.  
Swennen, Lunenberg & Korthagen (2008) aangeven, is het belangrijk dat lerarenopleiders congruent 
lesgeven: de onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden die verwacht worden van 
studenten dienen zij zelf ook te hebben én moeten zij ook  kunnen doorgeven. Het adagio “teach as 
you preach” geldt ook voor de rol “de leraar als onderzoeker”. Dat betekent dat de opleider in staat 
moet kunnen zijn om onderzoek te integreren in het eigen les geven (evidence-informed) tot het 
kunnen verbeteren en onderzoeken van de eigen praktijk (Willemse, Boei & Pillen, 2015). 
 
Deze presentatie brengt verslag van de verschillende professionaliseringsactiviteiten van 
lerarenopleiders binnen UC Leuven-Limburg die door de interne onderzoeksgroep Onderwijs en 
Innovatie in de periode 2011-2015 werden opgezet. Deze praktijkvoorbeelden richten zich zowel op 
kennisoverdracht als op trainen van onderzoeksvaardigheden en nemen verschillende vormen aan: 
naast presentaties op opleidingsvergaderingen en collectieve werkdagen ronde de “leraar als 
onderzoeker” en de leerlijn onderzoek, zal ook het actieonderzoek door lerarenopleiders aan bod 
komen. Collega’s kregen de mogelijkheid zelf een praktijkonderzoek uit te voeren in hun eigen 
praktijk vertrekkend vanuit dezelfde onderzoekscyclus. Daarnaast werkte de opleiding met 
methodologen binnen de opleiding die zowel individueel als via in groep werksessies en begeleiding 
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voorzagen. Lectoren werden ook gestimuleerd om hun cursusmaterialen meer onderzoeksgebaseerd 
op te bouwen. Tot slot deelden onderzoekers binnen het departement hun resultaten via 
laagdrempelige, interactieve seminaries: ‘onderzoek in de zeteltjes.’ 
 
In februari 2015 werd een bevraging uitgezet waarbij lerarenopleiders hun mening konden geven 
over (1) het gebruik van wetenschappelijk onderzoek bij het vormgeven van lessen, (2) kennis van en 
vaardigheid bij het doen van praktijkonderzoek en tot slot (3) een indicatie over hun groei binnen de 
competentie ‘de leraar als onderzoeker’. Hiervoor scoorden we op een zes-punt-Likert-scale (van 
‘helemaal oneens’ tot ‘helemaal eens’) vijftien stellingen. 
 
102 lerarenopleiders (73%)  uit de verschillende opleidingen (kleuter- , lager, secundair en 
buitengewoon onderwijs) namen deel aan deze bevraging. Van hen is 43%  zelf betrokken bij  
onderzoek. Zowel op stellingen rond ‘het gebruik van wetenschappelijk onderzoek’ als op de 
stellingen rond ‘deelstappen bij het doen van onderzoek’ gaf ongeveer 80% van de respondenten aan 
dat ze zichzelf goed in staat achten om onderzoek te gebruiken bij hun lessen en voldoende kennis 
hebben van de deelstappen in onderzoek. Er werden geen verschillen gevonden tussen 
lerarenopleiders die zelf betrokken zijn in onderzoek en zij die dat niet zijn. Bij de stellingen die 
peilden naar ‘groei binnen de rol leraar als onderzoeker’ werden er wel verschillen gevonden. Met de 
stelling ‘Ik vind van mezelf dat ik de laatste 4 jaar gegroeid ben in het geven van onderzoek 
geïnformeerd (evidence-informed) onderwijs’ was slechts 17% van de lerarenopleiders die niet 
betrokken zijn in onderzoek het eens, in tegenstelling tot 59% van de respondenten die ook 
onderzoek in hun opdracht hebben. Dezelfde grote verschillen (23% ten opzichte van 73%) werden 
gevonden  bij de stelling ‘ik vind van mezelf dat ik de laatste 4 jaar gegroeid ben in praktijkgericht 
onderwijsonderzoek’.  
 
Hoewel de uitkomsten van deze bevraging de percepties van lerarenopleiders betreft, lijkt het dat de 
professionaliseringsactiviteiten bijgedragen hebben aan het gevoel van lerarenopleiders dat ze 
competenter zijn geworden. Dit onderzoek toont echter niet aan in welke mate opleiders eventueel 
nog onbewust onbekwaam kunnen zijn. Verdiepend onderzoek is hier noodzakelijk.  
 
Presentatie 3 : krachtige voorbeelden van praktijkgericht onderzoek door studenten en docenten 
uit UC Leuven-Limburg 
Jo Van Dessel 
 
Waar de vorige bijdrages het kader schetsen hoe de UC Leuven-Limburg  werkt rond ‘de leraar als 
onderzoeker,’ komen in deze bijdrage een aantal praktijkvoorbeelden uit elke opleiding aan bod. 
 
Binnen de verschillende opleidingen in onze lerarenopleidingen bachelor kleuter-, lager, 
buitengewoon en secundair onderwijs doen zowel leraren in opleiding als lerarenopleiders 
onderzoek in hun eigen praktijk. Hoewel het uitgevoerde onderzoek sterk verschilt op vlak van 
onderwerp, doelgroep en strategie zijn ze allemaal geënt op dezelfde onderzoekscyclus en hanteren 
ze dezelfde eindcompetenties en evaluatie-instrumentarium.  
 
O.a. de volgende onderzoeken door studenten zullen besproken worden: 

 In de opleiding bachelor kleuteronderwijs onderzocht een studente via een actie-onderzoek 
wat het effect was van het inbouwen van zenmomenten op het sociale gedrag van een 
aantal 4-jarige klas. 

 Een student Bachelor Lager Onderwijs onderzocht hoe hij de leerhouding van 
zijn leerlingen van het 5e leerjaar kon verbeteren. Onderzoeksvraag was ‘welke 
werkinstrumenten kunnen er ontwikkeld worden in combinatie met de agenda van 
de leerlingen zodat de leerhouding in verband met zelfstandig leren voor WO kon verbeterd 
worden?’ Het gaat hier om een ontwerponderzoek. 
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 In een surveyonderzoek getiteld 'Het perfecte rapport' onderzocht een studente Bachelor 
Secundair Onderwijs hoe ouders en leerlingen het op haar stageschool gebruikte rapport 
voor permanente evaluatie ervaren en hoe de kwaliteit ervan verbeterd kan worden. 

 'Een onderzoek naar de perceptie van klasgenoten op de aanwezigheid en extra 
ondersteuning van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften’ was de titel van een case 
study van een student Bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs waarin gefocust werd 
op een leerling met ASS die ze begeleidde. 

 
Ook docenten hebben de mogelijkheid een praktijkonderzoek uit te voeren in de lerarenopleiding. Zij 
worden daarin gecoacht en volgen dezelfde onderzoekscyclus.  

 Zo deed de opleiding bachelor kleuteronderwijs o.a. onderzoek naar het effect van 
peertutoring tussen studenten van hetzelfde opleidingsjaar binnen de vaarigheidsroute 
muziek. Via literatuur en actieonderzoek stelden lerarenopleiders vast dat niet enkel 
‘muzikale’, maar ook andere competenties aangesproken en ontwikkeld worden en dit zowel 
bij tutees als bij tutors. 

 De opleiding bachelor lager onderwijs stelde vast dat de zelfwaardering en psychische 
draagkracht van studenten tijdens stage vaak laag was. Daarom onderzocht een 
lerarenopleider hoe constructieve denk- en zelfsturingstechnieken kunnen bijdragen tot een 
sterkere professionele en persoonlijke identiteit. In de context van studietrajectbegeleiding 
werd een interventie opgesteld in de vorm van systematische en gerichte coaching. Het 
effect werd gemeten via stresstest en interviews.  

 In de opleiding bachelor secundair onderwijs werd de effectiviteit van feedback in 
stagecontext van Lichamelijke Opvoeding onderzocht. Feedback is één van de meest 
effectieve factoren voor leren (Hattie en Yates, 2013) De effectiviteit is echter sterk 
afhankelijk van de kwaliteit en vorm van feedback. Twee lerarenopleiders Lichamelijke 
opvoeding brachten via literatuuronderzoek en bevraging bij studenten en stagebegeleiders 
in kaart wat het effect is van verschillende vormen van feedback in de praktijkcomponent 
van de opleiding. 
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Symposium 28 : Onderzoek doen in een self-study community: een 
gezamenlijke reis 
M. Lunenberg, W. Kruithof, Universiteit Leiden, A.K. Berry, Universiteit Leiden, P. van den Bos, Vrije 
Universiteit Amsterdam, J. Geursen, Universiteit Leiden 
 
Research community / self-study 
 
Abstract 
In dit symposium presenteren we drie onderzoeken van onze self-study community, die bestaat uit 
veertien lerarenopleiders-onderzoekers. De eerste bijdrage betreft een onderzoek van een van de 
deelnemers aan de community naar feedback, de focus van de tweede bijdrage is het begeleiden van 
een self-study community, en in het derde onderzoek staan de verschuivingen en veranderingen die 
plaatsvinden in het proces van self-study onderzoek centraal. 
In elk van de drie onderzoeken wordt gebruik gemaakt van meerdere databronnen. Voor de data-
analayse wordt gebruik gemaakt van narratieve, theoretische en grounded theory benaderingen. 
Expliciet aandacht wordt gegeven aan transparantie en navolgbaarheid. 
In de beschrijvingen hieronder presenteren we van elk van de drie onderzoeken enige resultaten. 
 
Voorzitter: Janneke Geursen 
Discussiant: Eline Vanassche 
 

Korte beschrijving 
Onze self-study community bestaat uit tien beginnende en vier ervaren self-study onderzoekers, die 
hen ondersteunen bij het professionaliseren in onderzoek. Samen onderzoeken we ook hoe dat 
proces verloopt. Het individuele onderzoek van elk van ons omvat de (professionaliserings)vraag: wat 
kan ik doen om mijn praktijk te verbeteren? 
 
New landscapes to travel, 
Landed us at this new entry port. 
Polyvocal professional learning 
Through self-study research. 
(Kathleen Pithouse-Morgan, 2015) 
In dit symposium presenteren we drie onderzoeken van onze self-study community, die bestaat uit 
veertien lerarenopleiders-onderzoekers. 
 
Doel 
De doelstelling van dit symposium is om te laten zien hoe binnen een self-study community vanuit 
verschillende perspectieven, individueel en gezamenlijk, onderzoek kan worden gedaan en wat 
hiervan de wetenschappelijke en praktische relevantie is. In onze self-study community wordt zowel 
kennis gegenereerd over en voor de individuele praktijken van de deelnemers, als over en voor het 
begeleiden van onderzoek binnen een community. Bovendien doen we ook onderzoek naar het 
proces van self-study onderzoek. 
 
Structuur 
De structuur van het symposium is als volgt: de eerste bijdrage betreft een individueel onderzoek 
naar feedback van een van de lerarenopleider-onderzoekers voor wie self-study onderzoek nieuw is, 
gevolgd door een bijdrage van een onderzoek van ervaren self-study onderzoekers naar hun 
begeleidende rol. De derde bijdrage is een onderzoek van de gehele community naar de 
verschuivingen en veranderingen die plaatsvinden in het proces van self-study onderzoek. 
We hebben een Vlaamse collega bereid gevonden om als discussiant vervolgens het gesprek over het 
onderzoek van onze Nederlandse self-study community te openen. 
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Presentatie 1: Een self-study naar het geven van feedback aan docenten-in-opleiding  
 
Inleiding  
Deze self-study richt zich op het geven van feedback die motiverend is en het leren versterkt. Eigen 
ervaringen als leerling spelen een rol in de keuze voor dit onderwerp. Als lerarenopleider ben ik 
nieuwsgierig naar mijn wijze van feedback geven en de effecten daarvan. Daarnaast wil ik 
onderzoeken hoe ik docenten-in-opleiding kan ondersteunen bij het verbeteren van hun manier van 
feedback geven in hun praktijk. 
  
Theoretisch kader 
Onderzoek laat zien dat feedback belangrijk is om stappen te zetten in het leerproces. Volgens Hattie 
(2012) is feedback zelfs één van de invloedrijkste factoren die bijdraagt aan leren. Hattie’s onderzoek 
toont ook aan dat het geven van effectieve feedback in de klas schaars is. Dit wordt door Voerman 
(2014) die hiernaar onderzoek deed onder docenten in het voortgezet onderwijs bevestigd. Feedback 
uitsluitend te beschouwen als een cognitief proces ontkent het gegeven dat feedback ook emoties 
oproept bij de ontvanger die de houding t.a.v. het leren beïnvloeden. Voerman neemt daarom in 
haar onderzoek de wijze waarop feedback gegeven wordt mee. Zij stelt middels een codeerschema 
vast dat veel docenten geneigd zijn negatieve feedback te geven. Een professionaliseringsprogramma 
zorgt er voor dat docenten hun handelingsmogelijkheden ten aanzien van feedback (effectiever en 
positiever) uitbreiden. De vraag rijst of ook docenten-in-opleiding systematisch aangezet kunnen 
worden tot het geven van betere feedback. 
 
Nicol en Macfarlane-Dick (2006) richten zich binnen het ‘self-regulated-learning’ principe deels op 
dezelfde aspecten van feedback, maar binnen het hoger onderwijs.  Zij stellen dat “in higher 
education, formative assessment and feedback should be used to empower students as self-
regulated learners” en geven aan dat er op dit gebied nog een slag te maken is. Zij geven een model 
en zeven principes voor goede feedback waaraan opleiders hun feedback(programma) kunnen 
toetsen. 
 
Onderzoeksvragen 
1. Hoe geef ik zelf als opleider feedback en hoe zou dat beter kunnen? 
2. Hoe kan ik mijn studenten ondersteunen bij het verbeteren van hun manier van feedback geven? 
Ad 1. met name gericht op het voeren van 1:1 gesprekken na een lesbezoek 
Ad 2. met name gericht op plenaire bijeenkomsten   
 
Methode  
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden maak ik gebruik van de volgende data: 
M.b.t. vraag 1 

 Het opnemen en analyseren van begeleidingsgesprekken na lesbezoeken a.h.v. het 
codeerschema van Voerman. 

 Het bevragen van studenten na enkele weken onderwijs wat zij op het gebied van feedback 
bij mij hebben waargenomen. 

 Het afnemen van vragenlijsten onder studenten na het lesbezoek over wat zij als feedback bij 
mij herkennen en hoe zij deze feedback ervaren, zowel in lerende als in motiverende zin. 

M.b.t. vraag 2 

 Het ontwerpen van een programma op basis van de zeven principes van Nicol en Macfarlane-
Dick  gericht op bewustwording en het vergroten van handelingsmogelijkheden m.b.t. 
feedback. 

 Het bevragen van studenten vooraf over hoe ze nu denken over feedback en het nu doen; en 
het bevragen van studenten na afloop om te bepalen of zij van opvatting zijn veranderd en of 
ze nu anders feedback geven. 



 Terug naar inhoudsopgave: 2e ronde parallelsessies 193 

 

Resultaten  
Eerste resultaten laten zien dat 
M.b.t. vraag 1 

 Ik veel positieve feedback geef en varieer in dimensies van feedback  

 Studenten na enkele weken onderwijs nauwelijks kunnen aangeven wat zij bij mij 
waarnemen 

M.b.t. vraag 2  

 Studenten (lintminoren, 3e jaar bachelor, na enkele weken onderwijs) slechts een beperkt 
conceptueel kader hebben 

 
Conclusies  
Met deze self-study wil ik eigen opvattingen toetsen aan recente literatuur en onderzoeken of wat ik 
vind ook zichtbaar is (modelen). Tevens wil ik met een onderzoekende houding een voorbeeldrol 
voor deze studenten vervullen. 
Daarnaast hoop ik een bijdrage te leveren aan hoe een belangrijke docentvaardigheid als feedback 
geven meer in de opleiding ingebed kan worden, zodat studenten op hun beurt effectieve en 
motiverende feedback aan hun leerlingen kunnen geven. 
 
Referenties 
Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. New York: Routledge 
Nicol, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: a model 

and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199-218 
Voerman, L. (2014). Teacher feedback in the classroom. Analyzing and developing teachers’ feedback 

behavior in secondary education. (Dissertatie Universiteit Utrecht) 
 
Presentatie 2: Samen kennis verwerven over het begeleiden van een self-study community  
 
Inleiding 
In deze self-study onderzoeken we, vier ervaren lerarenopleiders-onderzoekers die een begeleidende 
rol hebben binnen een self-study community, hoe we vorm kunnen geven aan enkele van de 
richtlijnen voor het begeleiden van een self-study community die in de achterliggende jaren zijn 
ontwikkeld.  
 
Theoretisch kader 
In het achterliggende decennium is het onderzoek naar self-study communities toegenomen (Hoban, 
2007, 2012; Davey et al, 2011; Auteur, 2010; 2011; Vanassache & Kelchtermans 2014). Geïnspireerd 
door onder andere het werk van Hoban (2007) zijn in Nederland zeven richtlijnen voor het 
begeleiden van zulke communities ontwikkeld, die vervolgens op basis van een vergelijkend 
onderzoek met de Verenigde Staten zijn aangevuld met twee nieuwe richtlijnen (Auteur, 2010, 
2011).  Deze richtlijnen luiden: 8. Carry out a self-study on your teaching of self-study research, and 
explain the underpinnings of the process of doing so to the participants. en 9. Participant leadership: 
invite shared leadership with participants by encouraging them to contribute their expertise and 
talents. (Samaras, 2013).  
 
Onderzoeksvragen 
Onze onderzoeksvragen zijn:  

1. Hoe verloopt ons eigen groepsproces, terwijl we onze collega’s ondersteunen bij hun self-
studies (richtlijn 8)?  

2. Hoe moedigen we alle deelnemers aan om zichzelf te zien als waardevolle en gewaardeerde 
partners in onze community (richtlijn 9)?   
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Methode 
Data zijn: 

 Materiaal dat is ontwikkeld ten behoeve van de bijeenkomsten van onze self-study 
community (bijvoorbeeld programma’s en powerpoints) 

 Materiaal dat is geproduceerd in het kader van de communicatie en interactie binnen de 
community (emails, reflecties, verslagen) 

 Individuele interviews met de tien deelnemers, gehouden kort na de start van de 
community. 

Dataselectie en -analyse vindt plaats vanuit een narratieve benadering, waarin zowel recht wordt 
gedaan aan individuele stemmen als aan groepservaringen, en we “bring into our inquiry issues of 
context and process” (Pinnegar & Hamilton, 2009, p.106). Hierbij functioneren we als elkaars critical 
friends. 
 
Resultaten 
Een eerste analyse van de data heeft geleid tot de identificatie van een aantal thema’s. In de 
komende maanden worden de data verder geanalyseerd. Drie voorbeelden: 

 Een balans vinden tussen voorstructureren en flexibliteit. Een thema gerelateerd aan richtlijn 
8 is het vinden van een balans tussen vooraf plannen en een open reis aan gaan. We hebben 
gezamenlijke doelen ten aanzien van het leren doen van self-study onderzoek en het 
publiceren daarover, maar hebben als begeleiders verschillende ideeen over de mate van 
structurering die nodig is om dit doel te bereiken 

 Gebruik maken van de expertise van de leden van de community. Een thema gerelateerd aan 
richtlijn 8 en 9 betreft enerzijds de erkenning dat er binnen de community veel expertise is 
ten aanzien van het leren van volwassenen, expertise die we zouden kunnen gebruiken om 
de bijeenkomsten vorm te geven, maar dat anderzijds wij de deskundigen zijn op het gebied 
van self-study research. Wat betekent dat voor het positioneren van alle leden van de 
community als ‘kenners’?  Ook dit thema vraagt nog om verdere uitdieping. 

 Tegemoet komen aan verschillende behoeften. Een verwant thema betreft de uiteenlopende 
ervaring met onderzoek doen van de deelnemers. Voor sommige deelnemers is onderzoek 
doen een nieuw terrein, anderen hebben veel meer onderzoekskennis- en ervaring en zijn 
specifiek geinteresseerd in self-study research. Ook hier blijkt uit ons onderzoek dat wij als 
begeleiders de vraag hoe hiermee om te gaan nader moeten uitdiepen.  

 
Conclusie 
Met onze self-study community willen we voor alle deelnemers, inclusief onszelf, een veilige plek 
creeren, waar iedereen zijn of haar expertise bijdraagt en waar iedereen kan leren. Ons onderzoek 
laat zien, dat verschillen in context en ervaring het gemak en de mate waarin dat gerealiseerd kan 
worden, beinvloeden. Het expliciteren daarvan kan het leerproces ondersteunen dat we – 
deelnemers zowel als begeleiders - doormaken: de groei als onderzoekende lerarenopleider.   
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Presentatie 3: Verschuivingen en veranderingen in self-study onderzoek. Ervaringen van een self-
study community.  
 
Inleiding 
Deze gezamenlijke self-study van ons, de veertien leden van een self-study community, heeft als 
focus het ‘probleem van het persoonlijke’ (Auteurs, 2015): hoe blijven we bij onszelf en onze praktijk 
en voorkomen we tegelijkertijd dat onze self-studies idiosyncratisch en narcistisch worden (vaak een 
punt van kritiek op self-study onderzoek).  
 
Theoretisch kader 
Het vertalen van een vraag uit de eigen praktijk van de lerarenopleider-onderzoeker is geen 
rechtlijnig proces. Loughran (2010) typeert deze stap als “going beyond the story” (p.225), als het 
identificeren van onderliggende thema’s, overtuigingen, en motieven die van invloed zijn op de wijze 
waarop de praktische vraag wordt ervaren. De ‘vertaling’ heeft als risico dat de focus van de vraag 
verandert en de uitdaging of fascinatie die de aanleiding voor de studie was, verdwijnt (Auteurs, 
2010, 2011). Een oorzaak hiervan is onder andere de twijfel of de focus op een klein aspect uit de 
eigen praktijk wel ‘echt’ onderzoek is. Bovendien, zoals Kelchtermans en Vanassche (2015) 
aantoonden, moet de onzekerheid over de reactie van de professionele omgeving op een kleine 
persoonlijke studie, niet onderschat worden.  
Een belangrijke rol van een self-study community is daarom elkaar ondersteunen bij het omgaan van 
de verschuivingen en veranderingen die het proces van een self-study onderzoek kenmerken.  
 
Onderzoeksvragen 

1. Hoe verschuiven en veranderen praktijkvragen in het proces van onderzoek doen naar deze 
vragen?  

2. Welke ondersteuning bieden wij, de leden van onze self-study community, elkaar bij het 
omgaan met deze verschuivingen en veranderingen?  

 
Methode 
Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van de volgende data: 

 verslagen van bijeenkomsten, 

 emailcorrespondentie, 

 geschreven reflecties. 
Om de data te analyseren, gebruiken we een ‘grounded theory approach’ (Strauss & Corbin, 1998; 
Corbin & Strauss, 2008). Eerst identificeren we zinnen die verwijzen naar keuzes die gemaakt worden 
of naar opmerkingen die aangeven dat de focus verschuift.  Vervolgens bespreken we de 
geselecteerde teksten in kleine groepen om te komen tot een juist begrip van de context en de 
betekenis. Ten slotte vatten we de interpretaties samen en bespreken deze met alle leden van de 
community. Op deze wijze borgen we de betrouwbaarheid van de analyse en de interpretatie 
(Bullough & Pinnegar, 2001; LaBoskey, 2004).  
 
Resultaten 
Hieronder geven we een voorbeeld van een resultaat.  
De praktijkvragen van E en S betreffen een mogelijke lacune in de ontwikkeling van respectievelijk 
hun studenten en hun collega-mentoren. Hun primaire aandacht is dan ook gericht op het nader 
onderzoeken daarvan. Maar E wil ook de invloed van haar wijze van studentbegeleiding onderzoeken 
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en S wil zijn eigen ontwikkeling van mentor tot schoolopleider vergelijken met de ontwikkeling van 
zijn collega’s. Onze self-study laat zien dat de leden van de community een belangrijke taak hebben 
om E en S er aan te herinneren in hun onderzoek hun eigen rol niet te vergeten.   
De praktijkvragen van C en J betreffen hun eigen rol. C. wil onderzoeken hoe ze ‘teachable moments’ 
beter kan herkennen en benutten, en J. wil meer aandacht geven aan differentiatie en daarin ook 
een rolmodel zijn voor haar studenten. Bij de vertaling van hun praktijkvragen naar 
onderzoeksvragen ontstaat echter bij beiden de behoefte om meer te weten te komen over welke 
‘teachable moments’ of typen differentiatie het meest belangrijk zijn om te onderzoeken en na het 
bespreken hiervan in de community besluiten zij om dit voor te leggen aan hun studenten. 
 
Conclusie 
Deze studie werpt een licht op de specifieke verschuivingen en veranderingen die plaats vinden in 
het onderzoeksproces gericht op de eigen rol en praktijk, en op de rol die een self-study community 
kan spelen in het ondersteunen van de deelnemers om op een productieve en evenwichtige manier 
hiermee om te gaan.   
 
Referenties  
Author (2010, 2011); Authors (2015).  
Bullough, R. V. and S. Pinnegar (2001). Guidelines for quality autobiographical forms of self-study 

research. Educational Researcher 30(3), 13-21. 
Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques to developing grounded 

theory. Los Angeles, CA: Sage. 
LaBoskey, V. K. (2004). The methodology of self-study and its theoretical underpinnings (pp. 817-869) 

In J.J. Loughran, M.L.Hamilton, V.K. LaBoskey, & T. Russell (Eds.) International handbook of 
self-study of teacher education practices. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Loughran, J. (2010). Seeking knowledge for teaching teaching: Moving beyond stories. Studying 
Teacher Education, 6(3), 221–226. 

Strauss A. and J. Corbin (1998). Basics of Qualitative Research – Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory. London, Sage Publications. 

Vanassche, E., & Kelchtermans, G. (2015). Facilitating self-study of teacher education practices: 

Toward a pedagogy of teacher educator professional development. Professional Development 

in Education. doi:10.1080/19415257.2014.986813  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17425964.2010.518490
http://www.tandfonline.com/toc/cste20/current
http://www.tandfonline.com/toc/cste20/current


 Terug naar inhoudsopgave: 2e ronde parallelsessies 197 

 

Leergemeenschap 32 : Werken met verhalen. Leren samenleven in de 
superdiverse wereld van vandaag. 
Y.A.M. Leeman, Hogeschool Windesheim, F. de Beer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, F. van 
Renssen, Hogeschool Windesheim, B.H. van Koeven, Hogeschool Windesheim, C.J. Haar, Hogeschool 
Windesheim, W. Sonnenberg, Hogeschool Windesheim 
 
Identiteitsontwikkeling / lerarenopleiding / superdiversiteit 
 

Voorstel 
Onze leergemeenschap Via verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan omvat een 
verzameling van projecten waarin lerarenopleiders (Windesheim & HAN) en hun studenten en 
leraren (po, vo, mbo) op ontwerpgerichte en onderzoekende wijze samenwerken aan het leren 
werken met verhalen gericht op vorming voor het samenleven in de superdiverse wereld van 
vandaag. De inzichten van deze projecten zijn bedoeld om uiteindelijk te implementeren in het 
curriculum en komen zo de leraren in opleiding ten goede. Binnen het hieraan gekoppelde lectoraat 
Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs (Yvonne Leeman) vindt verdere overstijgende reflectie en 
theorieontwikkeling plaats, zowel op de inhoud van het werken met verhalen als op het functioneren 
van en het leren in de verschillende leergemeenschappen binnen de projecten. Iedereen die zich 
bezig houdt met deze problematiek, of hierin geïnteresseerd is, is van harte welkom. 
 
Voorzitter: Yvonne Leeman 
 

Abstract 
Omgaan met groeiende diversiteit en werken aan goed samenleven in een pluriforme samenleving 
zijn uitdagingen voor leraren. Lerarenopleidingen moeten hierop inspringen. In verschillende 
praktijkgerichte leergemeenschappen is door lerarenopleiders, leraren en studenten ervaring 
opgedaan met het ontmoeten van ‘de ander’ met als doel de vraag te kunnen beantwoorden: wie 
ben ik (als leraar), in relatie tot anderen in de wereld. In een overkoepelende leergemeenschap vindt 
overstijgende reflectie en theorieontwikkeling plaats. 
Korte beschrijving waarom de bijdrage past bij het thema van het congres: De verhalen en vormen 
van ontmoeten die wij willen laten zien, zijn steevast resultante van zorgvuldig denkwerk en serieus 
onderzoek van lerarenopleiders, leraren en studenten naar het verbeteren van praktijken in omgaan 
met en voorbereiden op samenleven in superdiversiteit. Zowel de inhoud van de aanpak als het 
professioneel leren van betrokkenen staan centraal. 
 
Lopende tekst 
Onze samenleving verandert onder invloed van globalisering en migratie. Hiermee verandert ook de 
leerlingenpopulatie op scholen: pluriform, multicultureel, superdivers. Scholen met over de dertig 
nationaliteiten zijn in verstedelijkte gebieden geen uitzondering meer. Voor leraren en 
lerarenopleiders betekent dit dat zij meer dan ooit de taak hebben hun leerlingen en studenten zich 
te laten bezinnen op de vraag: wie ben ik (als leraar), in relatie tot anderen in de wereld. 
Om die vraag te kunnen beantwoorden is aandacht voor professionele identiteitsontwikkeling (en 
persoonlijke vorming van toekomstige leraren) belangrijk. Identiteitsontwikkeling vraagt om reflectie 
op jezelf, op jouw persoonlijke kenmerken, sociale positie en toekomstig werk (Leeman, 2003). 
Ontmoetingen met ‘onbekende anderen’ zijn daarvoor een krachtig instrument, maar dergelijke 
ontmoetingen vinden lang niet altijd vanzelf en vanzelfsprekend plaats. Het maakt nogal uit op welke 
school je staat of waar je stage loopt. Voor wennen aan elkaar (Appiah, 2006), om een pluriforme kijk 
op de wereld te ontwikkelen , om elkaar te leren aanvoelen, culturele sensitiviteit te ontwikkelen en 
ook om empathie te voelen (zodat je ook makkelijker de irritante verschillen van samen leven kunt 
uithouden) zijn ontmoetingen nodig. Voor verbeelding over mogelijke vormen van leven met 
verschillen (Gobbo, 2009) is creativiteit en een repertoire aan kennis over goed en slecht samenleven 
nodig . Ontmoetingen met ‘echte’ mensen en ontmoetingen via woord (en beeld) zijn sterke 
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momenten om dit leren (Leeman 2011). Scholen en zeker lerarenopleidingen zouden deze vorm van 
leren meer in moeten zetten. 
In het Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs (Windesheim) gebeurt dit in verschillende 
leergemeenschappen van lerarenopleiders en leraren mbo, vo en po. Het lectoraat functioneert op 
dit gebied als een overkoepelende leergemeenschap waarin ook landelijk samenwerking (o.a. met de 
HAN) plaatsvindt. In de verschillende leergemeenschappen wordt gewerkt door: 

a. verhalen beschikbaar te maken door ze op te schrijven 
-Studenten journalistiek van Windesheim schrijven de levensverhalen van mensen in de marge, 
(im)migranten, gebroken carrières, zelf geen schrijvers) op in eenvoudig leesbare taal zodat deze 
mensen elkaars verhalen kunnen lezen tijdens het curriculumonderdeel Vrij Lezen op het mbo (van 
Koeven, 2014) 
-Lerarenopleiders en studenten schrijven fictie voor kinderen over grote vragen van samenleven met 
verschillen in de geschiedenis (de Beer, 2014) 

 b. om vervolgens een plek in het curriculum te zoeken voor dit werk (o.a. in projecten als) 
-Mbo Vrij Lezen 
-Extra-curriculaire activiteiten (pabo, basisschool) 
-Inweven in de vakdidactiek geschiedenis (pabo, basisschool) (Grever. e.a., 2008; Haydn & Harris, 
2010; Wilschut e.a., 2013) 
-Inweven in de vakdidactiek Nederlands, literaire vorming (lvo, vo) (Chambers, 2012) 
-Inweven in de vakdidactiek moderne vreemde talen onderwijs (lvo, vo) 

c. Om op deze manier op onderzoekende wijze didactische aanpakken te ontwikkelen waarin 
we de kracht van verhalen niet kapot maken door verschoolsing, maar waarin we verhalen laten 
spreken om belangstelling te wekken, de wereld te verruimen, anderen te leren kennen en empathie 
(Selman, 2004; de Lange, 2009) te ontwikkelen.  
Tijdens de sessie wordt het idee achter de overkoepelende leergemeenschap kort uiteengezet en 
vervolgens zijn er presentaties van het werk binnen de verschillende praktijkgerichte 
leergemeenschappen van lerarenopleiders, leraren en studenten. In groepjes volgt uitwisseling en 
discussie. Vervolgens is er een centrale afsluiting. 
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Leergemeenschap 144 : Onderzoek naar de lerarenopleider als rolmodel in 
didactische inzet van ICT 
J. Bottema, Hogeschool InHolland, J. Van der Meij, Universiteit Twente/ELAN, G. Dummer, 
Hogeschool Utrecht, A. Walraven, Radboud Universiteit, S. Rozendal, NHL Hogeschool, M. Schols, 
Fontys Lerarenopleidingen Tilburg 
 
ICT / modelling / rolmodel 
 
Themagroep 
Op het Congres voor Lerarenopleiders in 2015 heeft de themagroep ICT en de lerarenopleiding in een 
sessie met deelnemers het vraagstuk op welke wijze de lerarenopleider rolmodel kan zijn in de inzet 
van ICT in het onderwijs. De grote verscheidenheid aan antwoorden, maar ook de betrokkenheid van 
deelnemers bij dit onderwerp, was voor de themagroep reden om verder onderzoek te doen naar dit 
thema. Op het Congres voor Lerarenopleiders 2016 bespreekt de themagroep de eerste resultaten 
van dit onderzoek met de deelnemers. 
 

Doel 
De lerarenopleider is rolmodel in de didactische inzet van ICT. In deze sessie worden de eerste 
resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar hoe lerarenopleiders invulling geven aan dit 
rolmodel zijn. De inzichten kunnen benut worden in het proces van integratie van ICT in de 
lerarenopleidingen en professionalisering van lerarenopleiders. 
Onderzoek naar de lerarenopleider als rolmodel in didactische inzet van ICT 
De themagroep ICT en de lerarenopleider van het Velon houdt zich bezig met de integratie van de 
didactische inzet van ICT in de lerarenopleidingen (zie o.a Dummer, 2014). Eén van de centrale 
thema’s in dit proces is op welke wijze de lerarenopleiding en lerarenopleider rolmodel is voor de 
studenten (Tondeur, Van Braak, Sang, et al., 2012). 
Studenten ontmoeten tijdens hun opleiding onvoldoende rolmodellen in de didactische inzet van ICT 
(Brummelhuis, Wijngaards, Swager, & Van Goozen, 2010). Lerarenopleiders voelen zich over het 
algemeen onvoldoende bekwaam als het gaat om de didactische inzet van ICT (Uerz, Coetsier, Kral, & 
Ries, 2013) en beschikken niet over de ICT-gerelateerde competenties waarvoor zij hun studenten 
zouden moeten opleiden (Tondeur et al., 2012). Resultaat is dat beginnende leraren zich niet 
voldoende voorbereid voelen op de inzet van ICT in het onderwijs (Hovius & Van Kessel, 2013) en zelf 
nog relatief weinig leren met ICT (Uerz et al., 2013). 
Lunenberg, Korthagen, & Swennen (2007) geven aan dat de lerarenopleider als rolmodel een 
beïnvloedende factor in de ontwikkeling van overtuigingen van de student over leren en lesgeven, en 
de wijze waarop de student zijn eigen praktijk vormgeeft. De hoeveelheid en kwaliteit van ervaringen 
met de didactische inzet van ICT op de lerarenopleiding zijn mede bepalend voor de wijze waarop de 
beginnende leraar ICT inzet zijn eigen lespraktijk (Drent & Meelissen, 2008). 
Lerarenopleiders die rolmodel zijn in de inzet van ICT in het onderwijs zijn te typeren als pioniers 
(Fransen, 2013) die een belangrijke rol kunnen spelen in zowel het voorbereiden van de studenten 
als de professionalisering van lerarenopleiders in de inzet van ICT in het onderwijs. Maar wat doet 
een lerarenopleider als rolmodel dan en wat maakt dit handelen effectief? Volgens Lunenberg et al. 
(2007) toont een lerarenopleider als rolmodel bewust voorbeeldmatig docentgedrag. Er zijn daarbij 
meerdere vormen van modelleren te onderscheiden. Expliciet modelleren, waarbij de 
lerarenopleider niet alleen voorbeeldmatig docentgedrag toont (teach as you preach), maar ook 
uitlegt waarom welke didactische keuzes gemaakt zijn (justify what you teach) en waarbij 
aangesloten wordt bij de situatie en lespraktijk van de student, blijkt effectief. 
 
Onderzoeksvraag 
Studenten van de lerarenopleiding en lerarenopleiders hebben baat bij rolmodellen in de inzet van 
ICT in het onderwijs. Er is echter nog weinig zicht op of en hoe lerarenopleiders rolmodellen zijn. Dit 
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is aanleiding voor de themagroep ICT en de lerarenopleider om onderzoek te doen met als 
hoofdvraag: 
“In hoeverre vinden lerarenopleiders zichzelf een rolmodel in het gebruik van ICT voor leren en 
lesgeven”. 
De deelvragen zijn: 
In hoeverre vertonen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun 
eigen lespraktijk? 
In hoeverre benoemen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT in hun 
eigen lespraktijk? 
In hoeverre koppelen lerarenopleiders voorbeeldmatig docentgedrag op het gebied van ICT met de 
lespraktijk van de student? 
 
Methode 
Het betreft een verkennend onderzoek. Door middel van een literatuurstudie wordt onderzocht wat 
in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de lerarenopleider als rolmodel in de inzet van ICT. 
Dit theoretisch kader levert items op voor een vragenlijst die uitgezet wordt onder lerarenopleiders 
in Nederland. Na analyse wordt gereflecteerd over de uitkomsten en mogelijk vervolgonderzoek 
middels een rapportage. 
 
Resultaten 
Het betreft een lopend onderzoek. De resultaten worden verwacht in november en december 2015. 
In januari 2016 wordt er gerapporteerd over het onderzoek. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
De dataverzameling vindt nog plaats en daardoor kunnen er nog geen conclusies worden getrokken. 
Het onderzoek zal inzichtelijk maken in hoeverre lerarenopleiders zichzelf een rolmodel vinden in het 
gebruik van ICT voor leren en lesgeven, en welke vormen van modelling worden toegepast. 
 
Referenties 
Brummelhuis, A. ten, Wijngaards, G., Swager, P., & Goozen, B. van. (2010). ICT in Initial Teacher 

Training: The Netherlands Country Report. Zoetermeer. Retrieved from 
http://www.oecd.org/edu/ceri/45063786.pdf  

Drent, M., & Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT 
innovatively? Computers & Education, 51(1), 187-199. doi:10.1016/j.compedu.2007.05.001  

Dummer, G. (2014, 16 september). Feedback op competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders 
[Blogpost]. Geraadpleegd op 12 oktober, 2015, van 
http://gerarddummer.nl/blog/2014/09/feedback-op-competentieprofiel-ict-voor-
lerarenopleiders.html  

Fransen, J. (2013). De pionier als bruggenbouwer. 4W: Weten Wat Werkt En Waarom, 2(3), 4. 
Lunenberg, M., Korthagen, F., & Swennen, A. (2007). The teacher educator as a role model. Teaching 

and Teacher Education, 23(5), 586-601. doi:10.1016/j.tate.2006.11.001  
Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing 

pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. 
Computers & Education, 59(1), 134-144. doi:10.1016/j.compedu.2011.10.009  

Uerz, D., Coetsier, N., Kral, M., & Ries, K. de. (2013). Lerarenopleiding voor de 21ste eeuw: Leren en 

lesgeven met ict. Stand van zaken studiejaar 2012/2013 - beginmeting. Arnhem: Ixperium.  
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Leergemeenschap 19 : Velov-leergemeenschap Digitaal Leren 
J. Thys, UC Leuven-Limburg, J. Tondeur, Universiteit Gent, B. Pynoo, Universiteit Gent, L. Vandeput, UC 
Leuven-Limburg, W. Hustinx, Hogeschool PXL 
 
Blended learning en open education / digitaal leren / ICT en mediawijsheid / onderwijsinnovatie en 
onderwijsondersteuning 
 

Abstract 
Nieuw! Velov start binnenkort met een professionele leergemeenschap ‘Digitaal Leren’. Wil je meer 
weten over de leergemeenschap en/of wil je je steentje bijdragen? Dan kijken we uit naar je 
deelname aan de sessie. Via een trigger gaan we met elkaar in gesprek om de werking op te zetten 
en actie te ondernemen. 
Digitaal leren stelt lerarenopleidingen voor meerdere uitdagingen. Open education, distance learning 
en blended learning voor het onderwijs van de lerarenopleidingen zelf zijn hot topics. Daarnaast 
blijkt uit internationaal onderzoek dat er een kloof bestaat tussen de manier waarop ICT-integratie 
aan bod komt in de meeste lerarenopleidingen en wat er van toekomstige leraren verwacht wordt 
inzake multimediale geletterdheid, mediawijsheid en de inzet van digitale middelen. We zijn dus 
eveneens aan zet voor ‘congruent teaching’ inzake vakdidactische ICT-integratie in het onderwijs. 
Recente visitatieverslagen van Vlaamse lerarenopleidingen bevestigen deze kans. 
De Velov-leergemeenschap Digitaal Leren wil een community of practice worden zodat we expertise, 
ervaringen en ideeën kunnen delen en aftoetsen met elkaar. Aanvullende thematische evenementen 
die door de leergemeenschap georganiseerd worden spreken een breed publiek van lerarenopleiders 
aan. Tijdens de congresbijeenkomst willen we met jou in gesprek om onze ideeën en acties af te 
toetsen! Bovendien zijn we op zoek naar helpende handen om de leergemeenschap te laten 
ontstaan. 
 
Voorzitter: Jeroen Thys  



 Terug naar inhoudsopgave: 2e ronde parallelsessies 203 

 

Debat 87 : De wendbare MBO-student 
L. Kampman, NHL Hogeschool, S. Dooper, Friesland College, H. Pont, Friesland College 
 
MBO / toekomsgericht opleiden / wendbaar vakmanschap 
 

Inleiding 
De opleidingsschool Friesland College-NHL Hogeschool is momenteel de enige daadwerkelijke 
Academische Opleidingsschool in Nederland dat onderzoek en samen opleiden centraal stelt in de 
context van een MBO. Deze relatief nieuwe praktijk fungeert enerzijds als elk ander Academische 
Opleidingsschool waarbij onderzoek ingezet wordt bij de professionalisering van docenten, om de 
onderzoekende houding van (beginnende) collega’s te vergroten en als middel om bij te dragen tot 
duurzame schoolontwikkeling. Anderzijds is de context van het MBO (Friesland College) verschillend 
te noemen. De beroepsgerichtheid, vakmanschap, praktijkgestuurdheid van het leren en 
bijvoorbeeld specifieke MBO-thema’s zorgen voor een andere dynamiek in het ‘Academische’ stuk 
van de opleidingsschool. In dit debat is er aandacht voor deze speciale dynamiek, waarbij 
kenmerkende onderliggende vragen een rol spelen, zoals: 
‘Hebben lerarenopleiders wel voldoende zicht op het MBO om middels onderzoek een brug te slaan 
naar de verbetering van MBO onderwijs?’ ‘Is het praktijkleren, zoals het MBO dat kent, niet bij uitstek 
een succesfactor om praktijkgericht onderzoek te doen?’’In hoeverre staat het centraal stellen van 
vakmanschap binnen het MBO op gespannen voet met waarde hechten aan wetenschappelijk 
onderzoek?’ 
 
Theoretisch Kader 
De Academische Opleidingsschool FC/NHL opereert vanuit een gezamenlijke opgestelde visie op 
leren en op het opleiden van docenten. In brede zin spreken we uit docenten op te willen leiden die 
‘hun praktijkervaring voortdurend verbinden aan leren zodat zij professioneel wendbaar blijven in 
een veranderende wereld’. Wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek en ervaringsleren 
wordt hierbij als onmisbaar gezien om dit te kunnen bewerkstelligen. 
Richtinggevend voor het opleiden van docenten in het kader van de Academische Opleidingsschool is 
de onderzoekslijn zoals die door de NHL lerarenopleidingen, in samenspraak met lectoraten, is 
ontwikkeld. Deze onderzoekslijn draagt zorg voor dat docenten in opleiding voldoende 
methodologische bagage krijgen om in het afstudeerjaar een praktijkonderzoek te doen dat bijdraagt 
aan de verbetering van de eigen onderzoekspraktijk. 
Naast de gezamenlijke visie en onderzoekslijn fungeren de op het Friesland College ontwikkelde 
onderwijskundige (leer)principes als theoretisch uitgangspunt. Alle drie zullen in aanloop naar het 
debat kort onder de aandacht komen. 
 
Relevantie 
Als lerarenopleider zijn we er steeds meer van bewust dat we opleiden voor een samenleving die nog 
niet bestaat. Een snel veranderende samenleving, initiatieven als #2032, en de toenemende nadruk 
op wendbaarheid en Bildung vergroten dat bewustzijn. In dit debat willen we binnen deze context 
het zoeklicht plaatsen op het opleiden in het MBO en welke rol praktijkgericht onderzoek hier in 
speelt. Het toekomstgericht opleiden betekent voor de lerarenopleider een voortdurende aandacht 
hebben voor het ‘drieslagleren’; hoe beïnvloeden mijn manifestaties als lerarenopleider de leraar in 
opleiding en hoe beïnvloeden de zijne weer de leerling of MBO-student. 
Vanuit de achtergrond van waaruit wij werken zien wij er belang in om bovenstaande te plaatsen in 
de context van het opleiden en onderzoek doen in het MBO. Enerzijds vanwege de door ons 
veronderstelde relatief geringe aandacht voor deze thematiek. Anderzijds en vooral om bij te kunnen 
dragen tot verbreding en verdieping in visieontwikkeling op het opleiden van leraren. Hierbij maken 
we gebruik van eigen ervaringen en inzichten, alsmede van bovengenoemd theoretisch kader. 
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Stelling 
-MBO-studenten hebben meer baat bij de effecten van praktijkgericht onderzoek dan leerlingen in 
het voortgezet onderwijs- 
 
Moderator 
Luuk Kampman 
 
Debatleiders 
Sanne Dooper 
Hugo Pont  
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Debat 142 : Praktijkonderzoek, een hefboom voor de implementatie van EDO 
in de praktijk 
T. Remerie, Arteveldehogeschool, B. Merckx, Arteveldehogeschool, E. Thoen, Arteveldehogeschool 
 
Actief burgerschap / educatie duurzame ontwikkeling / onderwijsvernieuwing 
 

Abstract 
Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten 
die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan. Educatie duurzame 
ontwikkeling (EDO) staat dus voor ‘het leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en 
in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet’. Daarbij wordt een 
diepgaande implementatie in de praktijk nagestreefd, waarbij ‘traditionele’ vormen van educatie 
worden herzien en een doordachte implementatie van EDO op beleidsniveau noodzakelijk is (bv. via 
een whole school benadering). 
Door het veelzijdige en gelaagde karakter van deze educatie is het implementeren ervan geen 
sinecure. EDO toepassen als leerkracht brengt vaak heel wat onzekerheden met zich mee, die 
reflectie en afstemming vereisen. Daarnaast blijkt het proces niet enkel afhankelijk te zijn van de 
keuze van leerkrachten maar botst men al snel op de grenzen van schoolbeleid en 
onderwijsstructuur. Het implementeren van EDO vereist dus een transitie op meerdere niveaus. 
 

Korte beschrijving 
Binnen EDO staat de onderzoekende houding bij de leraar en de leerlingen centraal. Daarnaast staat 
EDO voor een vernieuwde aanpak binnen het onderwijs, waardoor hij zichzelf via reflectie en 
zelfevaluatie voortdurend dient bij te sturen. 
 
Inleiding 
Eén van de cruciale rollen van onderwijs is om leerlingen en leraren met competenties uit te rusten 
die hen in staat stellen om met complexe duurzaamheidsuitdagingen om te gaan. Educatie duurzame 
ontwikkeling (EDO) staat dus voor ‘het leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en 
in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet’. Kritisch denken, 
zelfevaluatie, dialoog, actievaardigheden, systeemgericht denken en toekomstdenken zijn enkele 
begrippen die hierbij van belang zijn (Sleurs, 2007; Roorda, 2009). 
 
Theoretisch kader 
Aan het einde van het ‘Decennium Educatie voor Duurzame ontwikkeling’ van de V.N. (2005 - 2014) 
blijft de implementatie van EDO in het onderwijs brandend actueel. Na afloop van dit decennium 
werden in het UNESCO eindrapport (2014) vijf toekomstige acties voor onderwijs gesuggereerd: de 
eerste twee hebben betrekking op het basis- en secundair onderwijs (nl. meer ondersteuning voor de 
leerkrachten in hun klaspraktijk én opschalen van EDO in basis- en secundair onderwijs), de volgende 
twee op de lerarenopleiding (nl. verregaande implementatie én het opnemen van EDO in de 
professionele eindcompetenties van leraren). De vijfde actie betreft het evalueren van EDO-
competenties van leerlingen en studenten in het algemeen. 
Cruciaal hierbij is het belang van een diepgaande implementatie in de praktijk, waarbij ‘traditionele’ 
vormen van educatie worden herzien. In dergelijke processen is leren niet gericht op een vooraf 
bepaalde uitkomst (gewenst gedrag, waarden, toekomstvisie, …), maar staat de autonome zoektocht 
naar een eigen standpunt centraal (Wals & Jickling, 2002). EDO gaat over leerprocessen die 
competenties bijbrengen om via dialoog bewust en actief keuzes te maken, en hen leert omgaan met 
dynamische en soms tegenstrijdige verhalen (Wals, 2011). 
Een doordachte implementatie op beleidsniveau van de school is echter een onmisbare schakel om 
EDO op een hoger niveau te integreren. De ‘whole school’ benadering wordt dikwijls gezien als het 
hoogste niveau van EDO-integratie (Benavot, 2014). Het implementeren van een ‘whole school’ 
aanpak gaat verder dan alleen lesgeven over duurzaamheid in de school. Het stimuleert om 
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duurzaamheid te integreren in alle aspecten van de school en is noodzakelijk om de EDO-
competenties bij leerlingen te bereiken (Boeve-de Pauw & Van Petegem, 2013). De 'whole school' 
benadering omvat de volgende vier componenten (UNESCO, 2014a; Henderson & Tilbury, 2004): 1) 
het schoolbeleid en capaciteitsopbouw; 2) de schoolinrichting & -infrastructuur 3) de 
gemeenschapsbanden en -relaties; 4) het curriculum en het onderwijs. 
 
Maatschappelijke en praktische relevantie 
De voorbije jaren zijn er in Vlaanderen tal van materialen en publicaties m.b.t. duurzame 
ontwikkeling ontwikkeld. Het accent ligt hierbij vooral op wat duurzame ontwikkeling kan zijn, maar 
minder op hoe dit binnen educatie aan bod te brengen. Uit o.a. een impactanalyse van Milieuzorg Op 
School (Boeve-de Pauw & Van Petegem, 2013) is gebleken hoe moeilijk de theorie van EDO zich laat 
implementeren in de praktijk, en wordt bijgevolg de effectiviteit van dit project (MOS) in vraag 
gesteld. MOS blijkt sterk te scoren op het vlak van (theoretische) kennis, terwijl dit niet altijd 
aanleiding geeft tot een duurzame houding. 
Leerkrachten (zowel in basis als secundair onderwijs) hebben een sterke nood aan ondersteuning bij 
de integratie van EDO in de praktijk. Uit voorgaande projecten (PWO project EDOEL, prioritaire 
nascholing D.O.O.S.) blijkt dat het in scholen niet evident is om een draagvlak te creëren voor EDO 
(zowel bij leerlingen, leraren als bij het beleid). Vaak ontbreekt een participatief klimaat wat het 
creëren van betrokkenheid en eigenaarschap (zowel bij de leraren als bij de leerlingen) bemoeilijkt. 
Dikwijls is er nog te weinig aandacht voor de verankering en integratie van EDO in het algemene 
schoolbeleid. 
 
Stelling(en) 
Het huidige onderwijs bereidt onze leerlingen niet voor op de uitdagingen van de toekomst. 
Actief burgerschap wordt ontmoedigd binnen de contouren van het huidige onderwijs. 
De 'open' aanpak van EDO, die geen gedragsverandering beoogt, is dé manier om 
gedragsverandering te bereiken. 
 
Moderator: 
Bea Merckx 
 
 Referenties 
Benavot, A. (2014) Education for Sustainable Development in Primary and Secondary Education. 
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Geraadpleegd online (17 januari 2015): 
https://www.academia.edu/7891812/Education_for_Sustainable_Development_in_Primary_a
nd_Secondary_Education  

Boeve-de Pauw, J. & Van Petegem, P. (2013) Milieuzorg op school : impactanalyse en 
verbetervoorstellen. Edubron, Antwerpen.  

Henderson, K & Tilbury, D. (2004) Whole-School Approaches to Sustainability: An International 
Review of Sustainable School Programs. Report Prepared by the Australian Research Institute 
in Education for Sustainability (ARIES) for The Department of the Environment and Heritage, 
Australian Government. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.231.7017&rep=rep1&type=pdf  

Roorda, N. (2009). Competentiekaarten voor duurzame ontwikkeling. 
http://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/competentiekaarten_voor_do.pdf  

Sleurs, W. (2007). Educatie voor duurzame ontwikkeling. De stap naar de praktijk. Impuls 37(3), 137-
146.  

UNESCO (2014) Shaping the Future We Want: UN Decade of Education for Sustainable Development 
(2005-2014) Final Report. 198 pp. Geraadpleegd online (17 januari 2015): 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf  
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Ontwikkelplan 119 : Inductietraject startende leerkrachten in het 
basisonderwijs 
I.M.G. Schouwenaars, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, D.J. Nijman, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, M. Bouwhuis, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, R. Gudden, Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen, W. Folker, Delta 
 
Basisonderwijs / inductietraject / starters 
 

Abstract 
Met inductie wordt hier verwezen naar de startfase van leerkrachten in hun beroepsuitoefening, 
meestal direct na het verlaten van de initiële lerarenopleiding. Die fase blijkt nogal eens 
problematisch, bijvoorbeeld door een relatief grote uitval van startende leerkrachten. Specifieke 
aandacht voor deze fase - in de vorm van een inductietraject - wordt gezien als mogelijk antwoord op 
de problemen van startende leerkrachten. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een 
inductietraject voor startende leerkrachten in twee stichtingen voor primair onderwijs kan worden 
vormgegeven en uitgevoerd. De eerste fase van het onderzoek heeft in het teken gestaan van het 
ontwerp van het inductietraject; op basis van literatuur- en empirisch onderzoek wordt binnenkort 
een eerste schets van het ontwerp van een inductietraject opgeleverd. Dit ontwerp dient de 
komende jaren in twee pilots te worden ingevoerd, bijgesteld en getoetst, om uiteindelijk te 
resulteren in een ingevoerd - effectief - inductietraject. Vraag die hier centraal staat is hoe het 
ontwerp zich verhoudt tot andere inductietrajecten (ook in bijvoorbeeld andere onderwijssectoren), 
en hoe een nieuw/aangepast inductietraject op effectieve wijze kan worden ingevoerd? 
  

Korte beschrijving 
Het onderzoek heeft inhoudelijk direct betrekking op professionalisering van startende leerkrachten, 
daarnaast helpt de samenstelling van de onderzoeksgroep - met betrokkenen van pabo, 
Kenniscentrum en de deelnemende stichtingen voor basisonderwijs - bij het professionaliseren in het 
doen van onderzoek. 
 
Inleiding 
Onderzoeksgegevens (bv. CNV, 2014) tonen dat bijna de helft van de startende leerkrachten (minder 
dan 3 jaar werkervaring als leerkracht in het basisonderwijs en tot en met 35 jaar) in het primair en 
voortgezet onderwijs afgelopen jaar overwoog het onderwijs te verlaten, met als genoemde redenen 
onder andere de werkdruk. Dergelijke indicaties zijn een belangrijk argument om te kijken naar 
mogelijkheden om uitval te verminderen, en hierbij wordt vaak naar het potentieel van een 
inductieprogramma verwezen. Een inductieprogramma wordt omschreven als een min of meer 
formeel geregeld begeleidingsprogramma vanuit de school, om beginnende docenten te 
ondersteunen in hun eerste jaren van de zelfstandige beroepsuitoefening (Kessels, 2010). 
Primair gericht op de ontwikkeling van de startende leerkracht dus, maar inductietrajecten kunnen 
daarnaast ook bijdragen aan bredere schoolontwikkeling (ervaren leerkrachten, teamontwikkeling) 
en aan betere afstemming met het initiële onderwijs. In die zin vormen inductietrajecten mogelijk 
ook een brug tussen de initiële lerarenopleidingen en continue professionalisering. 
Het doel van dit onderzoek is het vormgeven en implementeren/testen van een inductietraject voor 
startende leerkrachten (basisbekwaamheid), in de context van de ontwikkeling van leerkrachten 
vanaf het initieel onderwijs (voor starbekwaamheid) tot aan die als vakbekwaam leerkracht. De 
hoofdvraag is ‘Hoe kan een inductietraject voor startende leerkrachten binnen de deelnemende 
scholen voor primair onderwijs zo worden vormgegeven en uitgevoerd/geïmplementeerd dat dit 
voldoet aan de doelstellingen van die scholen?’ 
 
Theoretisch kader 
Een inductietraject heeft primair tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van startende 
leerkrachten. Er lijkt echter (nog) geen sprake van vastomlijnde criteria ten aanzien van het beoogde 
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succes van die ontwikkeling. Gold (1996) verwijst naar drie aspecten van begeleiding (in brede zin) 
die min of meer in balans zouden moeten zijn: 1) het socialiseren van de startende leerkracht in de 
schoolcultuur; 2) het verder ontwikkelen van competenties die noodzakelijk zijn voor goed lesgeven; 
3) het waken over en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. Deze aspecten worden - 
vergelijkbaar - door de Europese Commissie (2010) toegelicht als persoonlijke begeleiding, sociale 
begeleiding en professionele begeleiding. De Europese Commissie beschrijft vervolgens ook vier 
‘begeleidingssystemen’ die elk afzonderlijk en in samenhang bijdragen aan deze vormen van 
begeleiding: mentor, peer, expert en zelf-reflectief. 
 
Praktische relevantie 
Het onderzoek heeft tot doel een empirisch en wetenschappelijk onderbouwd inductietraject voor 
startende leerkrachten van twee stichtingen voor primair onderwijs te ontwikkelen en in te voeren, 
passend in ontwikkelingstrajecten tot basisbekwaamheid van deze leerkrachten. Daarnaast heeft het 
onderzoek - vanuit de inbedding van het traject in de ontwikkelingslijn van initieel onderwijs tot 
vakbekwaamheid - ook tot doel inzichten en adviezen op te leveren voor activiteiten van 
lerarenopleidingen (pabo) en voor het bredere HR-beleid binnen de betrokken stichtingen voor 
basisonderwijs. De praktische relevantie is daarmee zeer groot. 
  
Verwachte opbrengst 
In de eerste fase heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden en is binnen de deelnemende 
stichtingen/scholen onderzocht of en welke problematiek er bij startende leerkrachten speelt, en of 
en hoe een inductietraject daarop een antwoord kan zijn. Eerste resultaten laten zien dat een groot 
deel van de startende leerkrachten slechts beperkt gestructureerde begeleiding krijgt en hier wel 
behoefte aan heeft. Op basis van het literatuuronderzoek en de empirische fase wordt een eerste 
ontwerp voor een (aangepast) inductietraject opgeleverd. Dit ontwerp zal in twee opeenvolgende 
pilots worden ingevoerd, geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. Dit moet uiteindelijk leiden 
tot een empirisch en wetenschappelijk onderbouwd inductietraject voor startende leerkrachten. 
In onze bijdrage willen we laten zien hoe het uiteindelijke ontwerp van het inductietraject er uitziet. 
De vraag die wij hierbij centraal stellen is hoe dit ontwerp zich verhoudt tot dat van andere 
inductietrajecten, en waarop/waarom er eventueel verschillen bestaan. Daarnaast gaan we graag in 
op de vraag hoe een inductietraject op effectieve wijze kan worden geïmplementeerd. 
 
Referenties 
CNV Onderwijs (2014). Helft startende leraren overweegt onderwijs te verlaten. Verkregen op 20-01- 

2015 van https://www.cnvo.nl/actueel/nieuws/onderwijs-nieuws/nieuws-details/article/helft-
startende-leraren-overweegt-onderwijs-te-verlaten/?tx_ttnews%5Bsrcpid%5D=50  

Europese Commissie. (2010). Developing coherent and system-wide induction programmes for 
beginning teachers - a handbook for policymakers. Brussel: Commission staff working 
documents.  

Gold, Y. (1996). Beginning teacher support: Attrition, mentoring and induction. In Sikula, J., Buttery, 
T.J. & Guyton, E. (Eds.). Handbook of research on teacher education. New York: MacMillan.  

Kessels, C. (2010). The influence of induction programs on beginning teachers' well-being and 

professional development. Leiden: ICLON, Leiden University Graduate School of Teaching.  
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Good practice 66 : Van startbekwaam naar bekwaam: ondersteuning van 
startende leraren door middel van een doelgerichte dialoog 
M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, I. Oudkerk Pool, Hogeschool van Amsterdam, J. Kenkel, 
Hogeschool van Amsterdam 
 
Inductie / professionele ontwikkeling / startende leraren 
 
Abstract 
Startende leraren hebben grote behoefte aan ondersteuning in de eerste fase van hun loopbaan. Op 
veel plekken ontstaat een nauwe samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen om 
langlopende begeleidingsprogramma’s op te zetten. De Hogeschool van Amsterdam werkt nauw 
samen met scholen in het Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs bij het ontwikkelen van een 
krachtige begeleidingsstructuur die ook doelgericht is. Die ontwikkeling wordt gevoed door de 
uitkomsten van onderzoek (in de vorm van een kennisbasis voor scholen en begeleiders) en door 
evaluatief onderzoek naar ontwikkelde instrumenten. 
Leidend is een duidelijk beeld van het bekwaamheidsniveau dat leraren na afronding van het 
(driejarige) begeleidingstraject zouden moeten beheersen. Dat bekwaamheidsniveau fungeert als 
perspectief en spiegel voor startende leraren en als handvat voor hun begeleiders op scholen. 
Daarbij staan groei, dialoog, ondersteuning en waardering (in plaats van beoordeling) centraal. De 
ontwikkelde instrumenten hebben ook implicaties voor de lerarenopleidingen omdat door 
toepassing van de instrumenten binnen de initiële lerarenopleidingen leidt tot versterking van een 
doorgaande leerlijn. 
Tijdens de presentatie besteden we aandacht aan het ontwikkelde bekwaamheidsniveau, de wijze 
waarop we dat vertaald hebben naar een instrument dat de dialoog tussen startende leraar en 
begeleider kan ondersteunen, en de wijze waarop we competentiegroei zichtbaar maken en 
waarderen. 
 

Argumentatie 
Begeleiding van leraren in de eerste jaren na de lerarenopleiding is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van scholen en lerarenopleidingen. Onderzoek speelt daarbij een belangrijke 
rol door de ontwikkeling van instrumenten en aanpakken te voeden en door via flankerend 
onderzoek de bruikbaarheid van instrumenten en de werkzame factoren in kaart te brengen. 
 
Beschrijving 
Begeleiding van startende leraren in de eerste jaren van de beroepsuitoefening wordt gezien als een 
belangrijk middel om uitval van jonge startende leraren tegen te gaan. Een andere belangrijk doel 
voor ondersteuning is echter het stimuleren van verder professionele groei, vanuit de gedachte dat 
een leraar die net van de opleiding komt niet klaar is met zijn professionele ontwikkeling. Deze 
gedachte lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Van startende leraren wordt in het huidige 
schoolsysteem immers verwacht dat zij dezelfde verantwoordelijk ten aanzien van hun leerlingen en 
klassen aankunnen als hun collega’s die al twintig jaar lesgeven. Ook formele 
bekwaamheidsbeschrijvingen kennen nauwelijks opbouw in termen van vervolgniveaus van 
competentieontwikkeling. In die zin geeft de beroepsstructuur weinig prikkels tot professionele 
groei. 
In het project Juniorleraar wordt door de lerarenopleidingen en scholen in Amsterdam samen 
gewerkt aan het ontwikkelen van een context en structuur die startende leraren stimuleert en 
ondersteunt bij hun verdere ontwikkeling. Uitgangspunt is een beschrijving van een 
bekwaamheidsniveau dat als referentiekader kan dienen voor leraren voor hun verdere ontwikkeling. 
In de beschrijving van het bekwaamheidsniveau staat het effect van het handelen van de leraar op de 
leerling centraal. De bekwaamheidsbeschrijvingen zijn vertaald naar reflectievragen die een handvat 
geven voor begeleidingsgesprekken tussen startende leraren en hun begeleiders. Daarmee is er niet 
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alleen aandacht voor het concrete handelen van de leraar, maar ook voor diens overtuigingen, 
drijfveren en dilemma’s. Tevens is een zelfscan ontwikkeld die startende leraren kunnen gebruiken 
als instrument om hun professionele ontwikkeling te sturen. Die zelfscan wordt nog verder 
uitgewerkt tot een volledig assessment-instrument dat gebruikt kan worden om ontwikkeling in kaart 
te brengen en te waarderen. 
Met deze instrumenten hopen we bij te dragen aan een meer doelgerichte ontwikkeling van 
startende leraren. De ontwikkeling van de instrumenten gaat in nauw overleg met sleutelpersonen 
binnen scholen die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van startende leraren. Belangrijk 
aandachtspunt in die gesprekken is om instrumenten te ontwikkelen die stimuleren en waarderen in 
plaats van beoordelen en afrekenen, en instrumenten die passen bij de passie en energie van 
starters, die niet zitten te wachten op een ‘voortzetting van de opleiding’. Tegelijk hechten we aan 
het creëren van een doorgaande leerlijn. Daartoe zouden instrumenten die ontwikkeld worden voor 
de ondersteuning en begeleiding van startende leraren ook een plek kunnen vinden in het curriculum 
van de lerarenopleidingen. 
Tijdens de ‘good practice’ presentatie willen we de ontwikkelde instrumenten en onderliggende 

uitgangspunten en de gebruikservaringen presenteren, maar ook stilstaan bij de hierboven 

geschetste dilemma’s.  
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Debat 140 : Minder evalueren 
S. Van Acker, Odisee, N. Roels, Odisee 
 
Evalueren / feedback / rapporteren 
 

Abstract 
Het Vlaams onderwijs is sterk op vele vlakken maar zwak op gebied van leermotivatie en het 
wegwerken van sociale ongelijkheid. Misschien heeft dit wel te maken met het gangbare 
evaluatiebeleid in lagere en secundaire scholen. De scholen hebben veel pedagogische vrijheid over 
het evaluatiebeleid zolang dat dit het leren maar bevordert. Typisch aan dit evaluatiebeleid zijn de 
examens, het gebruik van cijfers op het rapport en het belang van summatieve evaluatie. De 
zelfdeterminatietheorie van motivatie bekritiseert de leerkrachtgestuurde, summatieve 
evaluatiecultuur. De sociaal-constructivistische leertheorie zet de strakke, gelaagde 
leerkrachtgestuurde opbouw van het leren dan weer op de helling. Is de evidentie dat evaluatie ons 
leren mag leiden wel terecht. Blijkt leren niet te kunnen zonder evaluatie? Zou het leren zelfs niet 
beter kunnen zonder evaluatie? 
 

Belang voor het congres 
Studenten van de lerarenopleiding bevragen een tweehonderdtal leerlingen via semi-
gestructureerde interviews naar hun perceptie over de zinvolheid van evaluatie. Zij verwerken deze 
gegevens op een wetenschappelijke manier. Sluiten hun resultaten aan bij de gangbare 
evaluatiecultuur of eerder bij de nieuwe leer- en motivatietheorieën. 
 
Full text. ‘Is een evaluatieluw onderwijsklimaat wel mogelijk?’ 
Op het eerste zicht staat het Vlaamse onderwijs vrij sterk. Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de 
Vlaamse leerlingen goed scoren op wetenschappen, wiskunde en talen. Toch zijn er ook mindere 
kanten: de intrinsieke leermotivatie ligt laag bij veel leerlingen (De Meyer, Warlop & Van Camp, 
2012) en de sociale ongelijkheid (OECD, 2013) tussen de leerlingen wordt in het onderwijs vergroot. 
Op basis van onze ervaringen als lerarenopleiding hebben we bedenkingen bij de huidige 
‘evaluatiecultuur’. Er wordt veel leerkrachtgestuurd getoetst, gescreend, extern gedifferentieerd, 
gerapporteerd met punten en onderling vergeleken opdat de leerling beter zou leren. We stellen ons 
de vraag of deze manier van evalueren en rapporteren het leren en de leermotivatie van leerlingen 
positief stimuleert. 
Evaluatie betekent letterlijk waardebepaling. In het onderwijs wordt vaak geëvalueerd. De meeste 
essentiële vorm van evaluatie in het onderwijs is die van het leren van de leerling: hoe verloopt het 
leerproces en wat heeft hij geleerd? (Castelijns, Segers & Struyven, 2011). 
Als we kijken naar de regelgeving over evaluatie dan stellen we vast dat scholen op het gebied van 
evalueren een grote pedagogische vrijheid hebben. Hoewel de regelgeving niet aangeeft dat 
examens verplicht zijn zien we in de Vlaamse onderwijspraktijk een sterke examentraditie. Evaluatie 
wordt door deze examentraditie weinig geïntegreerd in het onderwijsleerproces. De nadruk ligt op 
summatieve evaluatie. Men blijft vasthouden aan het toekennen van cijfers. We zien een kloof 
tussen de onderwijskundige inzichten en de huidige onderwijspraktijk. In het boek “Cijfers geven 
werkt niet”stelt Dylan William (2013) dat het geven van cijfers een negatief effect heeft op de 
interesse van leerlingen. John Hattie (2008) omschrijft formatieve evaluatie als een effectieve 
methode om onderwijsprestaties te verbeteren. Bij Sahlberg (2010) lezen we dat het gebruik van 
punten, gemiddelden en rangschikkingen tijdens rapportering naar leerlingen en ouders vaak leidt 
tot een kortstondige extrinsieke leermotivatie maar ook tot faalangst, schoolmoeheid en het 
afnemen van de intrinsieke motivatie. 
Motivatie is een krachtige motor om tot diepgaand leren te komen. Om het concept motivatie te 
omschrijven baseren we ons op de Zelf-Determinatie-Theorie (ZDT). Deze zelfdeterminatietheorie 
kunnen we ook toepassen op de huidige evaluatiepraktijk. Uit het voorgaande kunnen we 
verwachten dat de huidige evaluatiecultuur weinig tot niet tegemoet komt aan de psychologische 
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basisbehoeftes van de leerling. In een evaluatiepraktijk waarbij het zwaartepunt ligt bij summatieve 
leerkrachtgestuurde evaluatie aan de hand van cijfers is weinig sprake van autonomie, relationele 
verbondenheid en competentie. 
Twee uitgangspunten kleuren de huidige theoretische visie op onderwijs. Ten eerste gaan we er 
vanuit dat je het leren beter kunt begeleiden als je de beginsituatie van de leerling volledig 
doorgrondt. Ten tweede wordt gesteld dat leren steeds voortbouwt op reeds aanwezige kennis. De 
theorie van de ‘naaste ontwikkeling’ stelt dat je moet weten wat een leerling kan. Om tot leren te 
komen daag je de leerling uit in wat hij nog net niet (alleen) kan. De sociaal constructivistische 
leertheorie accentueert echter dat leren een individueel proces is dat niet eenvoudig te doorgronden 
is. Elke leerling construeert in contact met anderen een eigen referentiekader dat telkens wordt 
bijgesteld. Dit proces verloopt niet logisch en is voor iedereen verschillend. De grote nood van 
evaluatie om het leren te kunnen sturen vervalt daarmee. 
We leren wat er zal geëvalueerd worden. Toch leren kinderen en volwassenen ook veel zaken die 
niet geëvalueerd worden. Dit natuurlijk leren is niet van mindere kwaliteit. De vraag die erg luidt is 
de vraag naar ‘anders evalueren’ om meer tegemoet te komen aan de eigenheid van elke leerling 
(UDL). Een bijkomende vraag die wij daarbij willen stellen is: “Kunnen we niet minder evalueren 
zonder aan de kwaliteit van leren afbreuk te doen of misschien zelfs die kwaliteit te verhogen?” 
 
Referenties 
Castelijns, J; Segers; M.; Struyven; K. (2011). Evalueren om te leren. Bussum: Coutinho.  
De Meyer, I.; Warlop, N; Van Camp, S. (2012). Wiskundige geletterdheid bij 15-jaringen. Overzicht 

van de eerste Vlaamse resultaten van PISA2012. Gent: Universiteit Gent. Geraadpleegd op 18 
augustus, 2015 via http://www.pisa.ugent.be/uploads/assets/106/1396273183438-
KORTE%20BROCHURE%20PISA2012.pdf.  

Hattie, J. (2008). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London-New York: Routledge. 

Vansteenkiste, M.; Soenens, B. (2013). Vitamines van groei. Gent: Academia Press.  
OECD (2013), 'PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful?'. Paris: OECD.  
Sahlberg, P (2010). Rethinking accountability for a knowledge society. Journal of Educational Change. 

11(1), 45-61.  
William, D. (2013). Cijfers geven werkt niet. Meppel: Ten Brink.  
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Leergemeenschap 109 : Lerend netwerk 'gelijke onderwijskansen in Noord en 
Zuid': een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen? 
S. Bauwens, VVOB vzw, S. Van Der Stighelen, Arteveldehogeschool 
 
Gelijke onderwijskansen / onderwijs in een meertalige context / interculturele competenties / 
internationalisering@home 
 
Voorstel 
De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) heeft als 
doel de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van onderwijs duurzaam te verbeteren. Kwaliteitsvol 
onderwijs leidt tot een betere gezondheid, een hoger inkomen en een meer democratische 
samenleving. Het zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt in het leven. Om dit doel te bereiken 
werkt VVOB samen met lerarenopleidingen en ministeries in 9 landen in het Zuiden: Ecuador, 
Suriname, DR Congo, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Cambodja en Vietnam.  
 
Daarnaast bouwt VVOB samen met Vlaamse lerarenopleidingen en pedagogisch 
begeleidingsdiensten in een lerend netwerk ‘gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid’ aan een 
dialoog over gelijke onderwijskansen met onderwijsactoren in het Zuiden. Het Zuiden omvat hier de 
9 partnerlanden waar VVOB actief is (zie boven). Wereldwijd deelt het onderwijs heel wat 
uitdagingen zoals bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid, ouderparticipatie, gender en 
schoolleiderschap en onderwijs aan kwetsbare kinderen en jongeren. VVOB wil de huidige discours 
en debatten over deze uitdagingen in Vlaanderen en Nederland een nieuw elan geven door ze te 
confronteren met goede praktijkvoorbeelden uit de VVOB partnerlanden.  
 
Concreet organiseert VVOB seminaries waarbij telkens een gelijke onderwijskansenthema in de kijker 
staat. We illustreren een inspirerend voorbeeld uit een van de partnerlanden in woord en beeld. Met 
de deelnemers reflecteren we over het thema, maken de vertaalslag naar de Vlaamse context en 
onderzoeken wat we beter of anders kunnen doen om de gelijke onderwijskansen van kinderen en 
jongeren te verhogen. Aansluitend inspireert VVOB de deelnemers om Zuidperspectief binnen te 
brengen in hun eigen opleidingsonderdeel. Hoe kan je voorbeelden uit het Zuiden aanwenden om 
met studenten te reflecteren over een Vlaamse onderwijsuitdaging? Hoe kan je leerkrachten-in-spe 
hun blikveld verruimen?  
 
Voorzitter: Soetkin Bauwens 
 
Deze Velov-Velon sessie van het lerend netwerk bestaat uit 2 delen: 
 
Deel 1: De deelnemers maken kennis met de activiteiten en materialen van het lerend netwerk 
‘gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid’. We illustreren onze methodiek aan de hand van het 
thema ‘onderwijs in een meertalige context’. We presenteren een aantal goede praktijkvoorbeelden 
uit Vietnam, Kenia en Zimbabwe die speciale aandacht besteden aan moedertaal in onderwijs. We 
demonstreren materialen uit onze databank. Aan de hand van de voorbeelden dialogeren we met de 
deelnemers over meertaligheid in het onderwijs in Vlaanderen en Nederland.  
 
Deel 2: We onderzoeken wat de aangebrachte voorbeelden en materialen kunnen betekenen voor 
de professionalisering van docenten en het interculturaliseren van opleidingsonderdelen (inhoud, 
leren en didactiek). Kunnen ze een rol kunnen spelen in het werken aan internationalisering@home 
en aan de ontwikkeling van interculturele competenties van lerarenopleiders en leerkrachten-in-
opleiding? We nodigen de deelnemers uit om goede praktijken te delen. 
 
Na deze sessie heb je:  
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 Je perspectief over gelijke onderwijskansen verruimt  

 Inspiratie opgedaan over onderwijs uit het Zuiden voor je eigen onderwijspraktijk  

 Een aantal inzichten verworven die je helpen om je eigen onderwijspraktijk te 
internationaliseren/interculturaliseren. 
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Interactieve posterpresentatie 9 : Ontwikkelingsbewust bevorderen van 
effectief docentgedrag. Tussenbalans van een reviewstudie 
D.W. Maandag, Rijksuniversiteit Groningen, M. Helms-Lorenz, Rijksuniversiteit Groningen 
 
Effectief docentgedrag / pedagogisch-didactisch handelen / professionele ontwikkeling 
 

Abstract 
Uit onderzoek (Berliner, 2004, Day et al. 2007, Van de Grift, 2010) blijkt dat de kwaliteit van 
pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren toeneemt met het aantal ervaringsjaren, maar dat 
lang niet alle leraren, vanuit het perspectief van effectief onderwijs, hoge niveaus bereiken. 
Onderkenning hiervan heeft geleid tot groeiende investeringen in het (versneld) ontwikkelen van het 
niveau van de pedagogisch-didactische vaardigheden van leraren in de diverse fasen van hun 
beroepsloopbaan. Professionaliseringsactiviteiten en - interventies richten zich op (aanstaande) 
leraren in diverse ontwikkelingsfasen van hun professionele carrière, van novice tot expert. 
Reviewstudies naar de effectiviteit van professionaliseringsinterventies (Van Veen e.a., 2010, 
Ingersoll en Smith, 2011) leveren geen antwoord op de vraag wat in welke situatie werkt en waarom. 
Onderhavige reviewstudie beoogt een bijdrage te leveren aan de opvulling van deze leemte door het 
beantwoorden van twee onderzoeksvragen: 
1. Wat is uit empirisch onderzoek bekend over de effectiviteit van professionaliseringinterventies 

gericht op het bevorderen van het pedagogisch-didactisch niveau van leraren in opeenvolgende 
stadia van hun professionele ontwikkeling? 

2. Welke theoretische uitgangspunten liggen aan onderzochte professionaliseringsinterventies ten 
grondslag en welke theoretische verklaringen worden gegeven voor de mate van effectiviteit? 

De antwoorden op deze vragen resulteren in praktische richtlijnen voor de vormgeving van 
professionaliseringsinterventies. 
  

Korte beschrijving 
De review richt zich op alle interventies waarvan empirisch is aangetoond dat ze effectief zijn voor 
het bevorderen van de professionele ontwikkeling van leraren. Het door leraren (laten) verrichten 
van onderzoek in en naar de eigen onderwijspraktijk, behoort tot het soort van interventies dat 
object is van deze studie. 
Omschrijving van de bijdrage 
 
Inleiding 
In de nabije toekomst zullen veel ervaren leraren het Nederlandse onderwijs verlaten en plaats 
maken voor weliswaar startbekwame, maar qua pedagogisch-didactisch niveau, beginnende leraren. 
Het op deze wijze wegvloeien van pedagogisch-didactische expertise zet de kwaliteit van het 
onderwijs onder druk. Dit maakt het wenselijk professionaliseringsinterventies expliciet te richten op 
het (versneld) ontwikkelen van pedagogisch-didactische vaardigheden. Momenteel werken scholen 
en lerarenopleidingen in diverse projecten samen om dit te stimuleren. Interventies zijn daarbij in 
een aantal specifieke gevallen gericht op het bevorderen van effectief gebleken pedagogisch-
didactische vaardigheden in alle stadia de ontwikkeling van de professionaliteit van leraren. De 
theoretische onderbouwing voor de vorm en inhoud van dergelijke interventies is thans 
fragmentarisch, mede door de toepassing in uiteenlopende situaties. De huidige studie tracht de 
diverse situationele en persoonlijke factoren in relatie tot ervaringsjaren, alsmede de theorieën en 
inzichten te verbinden tot een samenhangend geheel. 
  
Analysekader 
De zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (1985, 2000) stelt dat de lerende 3 basisbehoeften kent 
die de motor zijn van de persoonlijke ontwikkeling: a) de behoefte aan autonomie, b) de behoefte 
aan competentie en c) de behoefte aan verbondenheid. Dit theoretische uitgangspunt wordt in 
eerste instantie gebruikt voor de ordening en analyse van de voor de review geselecteerde studies. In 
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geval van de professionele ontwikkeling van de docent is de veronderstelling dat autonomie de 
motor is voor het eigen leerproces. De docent moet zelf keuzes kunnen maken om te kunnen 
handelen met een zekere mate van zelfstandigheid. Bij de behoefte aan competentie gaat het erom 
dat de docent invloed kan hebben op de omgeving, het gevoel heeft de nodige capaciteiten in huis te 
hebben en die kan inzetten om goed werk te leveren. Bij de behoefte aan verbinding gaat het erom 
dat de docent positieve relaties heeft met anderen (leerlingen, collega’s, leidinggevenden) binnen de 
school, zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt door anderen en omgekeerd. De kwaliteit van de 
interventies zal mede afhangen van de mate waarin men erin slaagt deze 3 behoeften van de 
docenten te bevredigen. 
Nu professionaliseringinterventies zich steeds meer richten op leraren in diverse fasen van de 
beroepsloopbaan, c.q. in de verschillende ontwikkelingsstadia van professionaliteit, is ook het 
beantwoorden van de overkoepelende vraag ‘wat werkt in welke situatie, in welke ontwikkelingsfase 
en waarom?’ van belang. Onderhavige, door de NRO gefinancierde, reviewstudie dient een antwoord 
op te leveren op de volgende onderzoeksvragen: 
Wat is uit empirisch onderzoek bekend over de effectiviteit van professionaliseringinterventies 
gericht op het bevorderen van het pedagogisch-didactisch niveau van leraren in opeenvolgende 
stadia van hun professionele ontwikkeling? 
Welke theoretische uitgangspunten liggen aan onderzochte professionaliseringsinterventies ten 
grondslag en welke theoretische verklaringen worden gegeven voor de mate van effectiviteit en 
kunnen deze inzichten verbonden worden tot een overkoepelend conceptueel geheel. 
 
Methode 
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen wordt een review uitgevoerd van artikelen uit 
relevante, peer reviewed Engelstalige en Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften, 
dissertaties en hoofdstukken uit peer reviewed (hand)boeken. Op basis van een zoekprotocol met 
daarin vervat de centrale zoektermen is in eerste instantie (fase 1) gezocht binnen de voor dit thema 
gangbare en erkende databases en met behulp van searchengines als Google Scholar. Er is anti-
chronologisch gewerkt; er is begonnen bij de meest recente publicaties en er is teruggewerkt in de 
tijd, waarbij de eerste onderzoeksvraag leidend is geweest. 
 
Opbrengsten 
De studie kent een looptijd van een jaar (september 2015-september 2016). Tijdens de 
posterpresentatie zullen de eerste resultaten van het zoekproces gepresenteerd worden en zal een 
voorlopig antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen. Daarnaast zullen deelnemers 
uitgedaagd worden mee te denken over de mogelijkheid de eerste resultaten in te bedden in een 
theoretisch kader. 
 
Referenties  
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Interactieve posterpresentatie 39 : Wat doen we met ons BREIN in het 
BEWEGINGSONDERWIJS? 
P. Tijtgat, Odisee 
 
Bewegingsonderwijs / brein / neurowetenschappen 
 
Abstract 
Zienderogen groeit het wetenschappelijk bewijs voor een positieve invloed van fysieke activiteit op 
de cognitieve prestaties van leerlingen. Alle (toekomstige) leerkrachten Lichamelijke Opvoeding (LO) 
op de bres dus voor meer beweging, en terecht! Toch moeten diezelfde leerkrachten LO opletten 
niet té hard van stapel te lopen: een bepaalde studie kan iets zeggen over maar een heel klein deeltje 
van onze hersenwerking terwijl er toch grote conclusies aan verbonden worden. Daarnaast komen 
ook heel wat commerciële ‘breinstimulerende’ bewegingsprogramma’s op de markt die eigenlijk 
gestoeld zijn op neuromythes of misvattingen over hoe onze hersenen werken. Daarom willen we 
nagaan hoe we de leraar LO als onderzoeker kunnen wapenen: enerzijds door een theoretisch model 
voor te stellen om de huidige en nieuwe neurowetenschappelijke bevindingen rond de relatie 
bewegen, brein en leren te kunnen kaderen en anderzijds door een checklist voor te stellen die 
leerkrachten LO in staat stelt op een snelle manier te screenen in welke mate een 
bewegingsprogramma gestoeld is op neuromythes of teruggaat op evidence-based onderzoek. 
Samen vormt dit het BREINKOMPAS voor het bewegingsonderwijs. 
 

Korte beschrijving 
Deze posterbijdrage wil in het bijzonder inspelen op de rol van de leraar (LO) als onderzoeker en bij 
uitbreiding ook van de lerarenopleider (LO) als onderzoeker. Het is belangrijk dat toekomstige 
leerkrachten voorbereid worden op een kritische blik naar de praktijk waarmee ze zullen 
geconfronteerd worden. In de bewegingswereld leven wel wat bewegingsprogramma’s die een 
kritische blik vergen, maar het is niet makkelijk om de brug te maken tussen ‘evidence-based’ 
onderzoek en de dagelijkse bewegingspraktijk. Met het breinkompas dat tijdens deze poster wordt 
voorgesteld, willen we leraren LO ondersteunen deze link te maken. Met het breinkompas zou de 
leraar LO in staat moeten zijn (nieuwe) onderzoeksresultaten te kaderen en snel te screenen in welke 
mate een bewegingsprogramma gestoeld is op neuromythes of teruggaat op evidence-based 
onderzoek. Toekomstig onderzoek zal moeten uitdiepen of dit doel effectief bereikt wordt. 
 
Voorstel 
Er groeit een ruime consensus over de positieve effecten die beweging kan hebben voor de 
hersenwerking van leerlingen. Talrijke recente overzichtsstudies (Chaddock e.a. 2011, 2012; Hillman 
e.a., 2008; Voss e.a., 2011; Singh e.a., 2012; Tomporowski e.a., 2008) en meta-analyses (Sibley & 
Etnier, 2003; Chang e.a., 2012) wijzen op de acute en langdurige positieve effecten van beweging op 
de cognitieve ontwikkeling.  
 
Ondanks het ‘algemeen’ positief verband, lijkt het moeilijk om als leerkracht LO een juiste inschatting 
te maken van wat welke studie waard is. Leerkrachten (niet specifiek LO) ervaren een kloof tussen 
onderzoek en hun onderwijspraktijk (Vanderlinde & Van Braak, 2007). Het is ook moeilijk voor een 
leerkracht om onderzoek te evalueren en toe te passen in hun praktijk (Levin, 2013). Zo kan een 
bepaalde studie iets zeggen over maar een heel klein deeltje van onze hersenwerking terwijl er toch 
grote conclusies aan verbonden worden. Ook tal van andere factoren bepalen wat we precies over 
een bepaald onderzoeksresultaat kunnen leren. Daarnaast komen ook heel wat  
 
Met het Breinkompas (zie figuur 1) willen we de leraar LO als onderzoeker in staat stellen recente 
studies naar waarde te beoordelen. Aan de hand van het Breinkompas werden vragen opgesteld die 
de leerkracht LO best stelt wanneer hij of zij weer eens een artikel in de krant of magazine, boek, 
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zelfs wetenschappelijk tijdschrift leest of wanneer hem of haar tijdens een bijscholing verteld wordt 
over nieuwe bevindingen over de link tussen bewegen, de hersenwerking en leren, al dan niet op 
spectaculaire wijze ‘aangetoond’. Zo kan elke bestaande en nieuwe neurowetenschappelijke 
bevinding over het Breinkompas gelegd worden door het beantwoorden van volgende vragen: 

1. Wie waren de proefpersonen van de studie? Ging het om een studie bij muizen of apen, 

bij volwassenen of toch bij kinderen? 

2. Is er enkel een cross-sectioneel verband gevonden of ook een experiment uitgevoerd 

zodat de oorzaak van bv. de betere schoolprestatie, effectief aan het meer bewegen kan 

toegeschreven worden? 

3. Gaat het hier om een ‘one lucky shot’, een plotse vernieuwende en spectaculaire studie, 

of bevestigt het onderzoek waar al een tijdje consensus over aan het groeien is? 

4. Onderzoekt men echt hersenactiviteit in de hersenen, of gaat het om de gevolgen van 

meer bewegen op het gedrag van kinderen (bv. betere schoolprestatie) waar dan 

impliciet ook gewijzigde hersenactiviteit wordt toegewezen?  

5. Gaat het om een zeer geïsoleerd effect of om algemene schoolprestatie? 

6. Als het gaat over ‘bewegen’ om te ‘leren’, moet dat bewegen dan aeroob zijn (matige 

intensiteit) of eerder hevig (anaeroob)? 

7. Is het effect van inspanning op hersenontwikkeling acuut (direct erna) of langdurig?  

8. Kijkt men naar een populatie van fitte leerlingen of een niet-fitte groep 

9. Bevestigt de studie de gevonden link, of ontkracht de studie dit juist? Of zijn er nuances 

te plaatsen bij de al dan niet spectaculaire bevindingen? 

Een belangrijke extra vraag die wordt gesteld is: gaat het hier om een degelijk gefundeerde 
wetenschappelijke studie? Is dit onderzoek ook verschenen in de wetenschappelijk tijdschrift waarbij 
specialisten uit het vakgebied de resultaten en gevolgtrekking mede beoordeeld en goedgekeurd 
hebben?  
 
Een leerkracht LO wordt bovendien geconfronteerd met bewegingsprogramma’s om het kinderbrein 
te kneden, inspiratie wordt geput uit swingende websites en sprankelende navormingen. Aan de 
hand van een checklist wil het Breinkompas de leerkracht LO als onderzoeker wakker schudden en in 
staat stellen een juist oordeel te vellen. 
 
We wensen in de posterbijdrage feedback te ontvangen op deze methode.  
 
Referenties 
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Interactieve posterpresentatie 106 : How adults learn to teach without the 
support of teacher educators 
J.A. Bytheway, Stenden Hogeschool 
 
Docent / leren / onderzoek 
 

Abstract 
For decades, researchers of Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) value and 
investigate how people autonomously learn second languages (L2) outside classrooms to improve 
teaching practice inside classrooms (Cohen & Macaro, 2007; Griffiths, 2008; Rubin, 1975). From a 
similar perspective, this qualitative study explores how adults learn TESOL teaching skills outside 
teacher education institutes to potentially improve teacher education practices. English is now 
established as a global language which creates huge demands for language teachers; therefore 
recruitment standards have been decreased and many adults without teaching qualifications now 
teach English as a L2 (Crystal, 2003; Graddol, 1997). These circumstances offer a valuable opportunity 
to look beyond the usual parameters of teacher education within universities to explore and explain 
how adults learn to teach in other contexts. This PhD study is guided by Monash University, 
Melbourne, and adheres to the principles of Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). Initial 
participants were unqualified TESOL teachers working in the field of English L2 learning in higher 
education in the Netherlands. This presentation shares and discusses initial data and analysis from 
unstructured interviews where teachers share their perspectives of how they are learning to teach 
without the support of teacher educators. 
This grounded theory study aims to develop substantive theory which explains how adults learn to 
teach without the support of teacher educators. The resulting theory could offer recommendations 
to improve teacher education programmes, including distance and blended programmes. 
 
Referenties 
Cohen, A., & Macaro, E. (Eds.). (2007). Language learners strategies:Thirty years of research and 
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Griffiths, C. (Ed.). (2008). Lessons from good language learners. Cambridge: Cambridge University 
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Graddol, D. (1997). The future of English? A guide to forecasting the popularity of the English 
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Interactieve posterpresentatie 111 : De academische leerkracht: 
onderscheidend in de klas? 
S. Dijkema, Rijksuniversiteit Groningen, S. Doolaard, Rijksuniversiteit Groningen 
 
Academische pabo / leerkracht-leerling relatie / pedagogische-didactische 
vaardigheden 
 

Abstract 
In 2008 is de eerste academische pabo van start gegaan, waarin VWO’ers in vier jaar zowel een pabo-
diploma als een universitaire bachelor behalen. Met deze vergelijkende pilot studie wordt inzicht 
verkregen in het functioneren van academische opgeleiden leerkrachten in vergelijking met niet-
academische opgeleide leerkrachten in de dagelijkse praktijk in de klas. Lesobservaties werden 
uitgevoerd (N=23) om de kwaliteit van de pedagogische-didactische vaardigheden in kaart te 
brengen. Daarnaast zijn vragenlijsten afgenomen bij zowel leerkrachten (N=21) als leerlingen (N=217) 
uit de bovenbouw (groep 6 t/m 8) om inzicht te verkrijgen in de leerkracht-leerling relatie. De 
resultaten toonden aan dat de twee groepen niet verschilden met betrekking tot het creëren van een 
veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënte lesorganisatie, afstemmen van instructie en verwerking 
op verschillen en het aanleren van leerstrategieën. Wel lieten de niet-academische leerkrachten een 
betere instructie zien, wanneer gecontroleerd werd voor bestaande verschillen in werkervaring. Dit 
verschil in instructie werd veroorzaakt door een negatieve relatie tussen werkervaring en instructie 
in dit onderzoek. Beide groepen leerkrachten bleken niet te verschillen in hun relatie met de 
leerlingen; zowel academisch als niet-academisch opgeleide leerkrachten vertoonden meer nabijheid 
dan invloed binnen de klas. 
 

Korte beschrijving 
Zes academische pabo’s voeren gezamenlijk onderzoek uit naar effecten van academisch opgeleide 
leerkrachten. Met dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in het functioneren van 
academische leerkrachten binnen de klas. Resultaten kunnen gebruikt worden voor verdere 
ontwikkeling en herinrichting van de opleidingen en de inzet van alumni in de onderwijspraktijk. 
 
Inleiding 
In Nederland is al enige tijd discussie gaande over de kwaliteit van de leerkrachten in het 
basisonderwijs. De academische pabo zou zowel aan de kwantitatieve als de kwalitatieve vraag 
moeten kunnen voldoen, enerzijds door een nieuwe doelgroep te creëren (kwantitatief) en 
anderzijds door leraren in het basisonderwijs met een academische graad op te leiden (kwalitatief). 
De vraag is echter of deze vooraf gestelde verwachtingen ook daadwerkelijk zichtbaar zijn in de 
praktijk. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van academische 
afgestudeerde basisschool leerkrachten in de praktijk, door de volgende onderzoeksvraag te 
beantwoorden: Onderscheiden afgestudeerden van de Academische Pabo zich van Pabo-
afgestudeerden in hun functioneren in de dagelijkse praktijk in de klas, en zo ja, waarin? 
Inzicht in de competenties van leerkrachten met verschillende onderwijsachtergronden is bruikbaar 
voor de verdere ontwikkeling of herinrichting van zowel de academische pabo als de reguliere pabo, 
en kan daarnaast ook meer inzicht geven in hoe de bijdragen van deze twee groepen leerkrachten 
beter gefaciliteerd kunnen worden op schoolniveau. Parallel aan dit onderzoek wordt ook onderzoek 
gedaan naar het functioneren van beide groepen binnen het schoolteam. 
 
Theoretisch kader 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat leerkrachten ongeveer 15-30% van de variantie in 
leerprestaties van leerlingen kunnen verklaren (Van der Grift, 2014). Deze beroepsruimte wordt niet 
door alle leerkrachten volledig benut. Onderzoek laat zien dat sommige interventies effectiever zijn 
dan andere. Vooral pedagogische-didactische vaardigheden, zoals het creëren van een veilig en 
stimulerend leerklimaat, efficiënt klassenmanagement, een duidelijke instructie, het betrekken van 
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alle leerlingen, differentiatie, het aanleren van leerstrategieën en het monitoren van leerprestaties 
blijken effectief te zijn (Hattie, 2009; Marzano, 2008; Van der Grift, van der Wal & Torenbeek, 2011). 
Daarnaast blijkt dat de leerkracht-leerling relatie ook een positief effect heeft op de leerprestatie van 
leerlingen en op het klassenmanagement. (Baker, 2006; Cornelius-White, 2006; Hattie, 2009; 
Marzano, Marzano & Pickering, 2003; Wubbels & Levy, 1993). Gedurende de loopbaan ontwikkelen 
leerkrachten zowel hun pedagogische-didactische vaardigheden als hun relatie met de leerlingen. 
Van de Grift, Van der Wal en Torenbeek (2011) vinden een hiërarchische volgorde in vaardigheden 
die leerkrachten in het primair onderwijs ontwikkelen, waarbij leerkrachten eerst over voldoende 
basisvaardigheden moeten beschikken om in staat te zijn complexere vaardigheden te ontwikkelen 
en toe te passen. Met betrekking tot de leerkracht-leerling relatie blijkt dat de nabijheid van 
leerkracht relatief stabiel blijft gedurende jaren, maar dat de invloed toeneemt (Brekelmans, 2010).  
 
Methode 
De pedagogische-didactische vaardigheden werden door middel van lesobservaties volgens het ICALT 
instrument in kaart gebracht, bij alumni van de reguliere pabo (N=14) en academische pabo (N=9). 
De leerkracht-leerling relatie werd gemeten met behulp van de vragenlijst interpersoonlijk 
leraarsgedrag (VIL), die werd afgenomen bij alle leerkrachten en daarnaast bij de leerlingen in de 
bovenbouw van het primair onderwijs. 
 
Voorlopige resultaten 
Een vergelijking van beide groepen - zonder controle voor verschillen in achtergrond van de 
respondenten - laat zien dat er geen verschil is tussen respondenten die wel of niet een academische 
opleiding hebben afgerond op de pedagogische-didactische vaardigheden. Er werd wel een verschil 
gevonden in het geven van een duidelijke en gestructureerde instructie wanneer gecontroleerd werd 
voor het effect van werkervaring; leerkrachten die de reguliere pabo hadden gevolgd bleken een 
duidelijkere en meer gestructureerde instructie te laten zien. Daarnaast werd geen bijdrage 
gevonden in het al dan niet afronden van een academische pabo-opleiding aan de leerkracht-leerling 
relatie; leerkrachten die de academische pabo hadden afgerond bleken evenveel nabijheid en 
invloed te hebben als leerkrachten die de reguliere pabo hadden afgrond. Beide groepen 
leerkrachten bleken volgens de leerlingen als de leerkrachten zelf hoog te scoren op de 
nabijheidsdimensie en gemiddeld hoog op de invloedsdimensie. 
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Interactieve posterpresentatie 112 : De interpretatie van prestaties op de 
Kennisbasis Rekenen en Wiskunde op basis van opleidingskenmerken 
P. Hendrikse, Katholieke Pabo Zwolle 
 
Kennisbasis Rekenen en Wiskunde / optimaliseren opleidingsonderwijs / succesvoorspellers 
 

Abstract 
PABO’s zijn sinds 2014 verplicht om hun studenten de Kennisbasis Rekenen en Wiskunde te laten 
maken. Deze gestandaardiseerde test moet ervoor zorgen dat competente reken-leraren de PABO 
verlaten. Er wordt gediscussieerd over wat de invoering van deze toets betekent voor het onderwijs 
dat wordt gegeven op de PABO’s. Er zijn veel verschillen in contacttijd en studielast tussen de 
PABO’s. Dit onderzoek focust op voorspellers van de prestatie van studenten op de Kennisbasis 
Rekenen en Wiskunde zodat opleidingen hun studenten beter voor kunnen bereiden op deze toets. 
Er wordt een vragenlijst afgenomen bij alle PABO’s in Nederland, die informatie verzamelt over het 
niveau van de leerkrachten op PABO’s, de studielast en de contacttijd voor rekenen en wiskunde, de 
mate van integratie van didactiek en eigen vaardigheid binnen het rekenonderwijs en de mate van 
‘teachting-to-the-test’. Daarnaast wordt er individuele data verzameld van studenten met betrekking 
tot de Kennisbasis rekenen en wiskunde en de WISCAT (1e jaars-toets), om na te gaan in hoeverre de 
WISCAT de variantie bepaald van de prestatie op de Kennisbasis rekenen en wiskunde. Het 
combineren van de individuele data met de verzamelde data op PABO’s moet leiden tot suggesties 
met betrekking tot de inrichting van hun onderwijs. 
 

Korte beschrijving 
Dit onderzoek valt binnen het thema ‘onderzoek over de lerarenopleiding’. In dit onderzoek wordt 
gekeken naar concrete voorspellers op opleidingsniveau die er uiteindelijk toe bij kunnen dragen dat 
er wetenschappelijk onderbouwde suggesties komen te liggen voor het onderwijs op PABO’s. 
Aanvulling voor de posterpresentatie. 
 
Inleiding 
De Kennis-Basis rekenen en wiskunde is in het leven geroepen om de kwaliteit van afgestudeerde 
leerkrachten te garanderen. Dit leidt tot veel onrust binnen PABO’s. Naast het feit dat PABO’s goed 
willen presenteren om een goede naam te houden, roept de invoering van deze toets ook veel 
vragen op over het rekenonderwijs op de PABO’s. Hoeveel uur moet er besteed worden aan rekenen, 
hoeveel studielast moet er zijn voor het vak rekenen, in hoeverre moet er aandacht worden besteed 
aan didactische vaardigheden en eigen rekenvaardigheden? Middels dit onderzoek wordt er getracht 
een antwoord te geven op deze hoofdvraag: “<i>Does time spend on Mathematics at PABOs, and the 
way Mathematics is taught have an influence on the results of the students on the Knowledge-Base 
test for Mathematics, when controlled by the score of students on the WISCAT-test?”</i> 
 
Theoretisch kader 
Een kort theoretisch kader met betrekking tot dit onderzoek wordt hier gepresenteerd. Allereerst is 
tijd een factor die invloed heeft op onderwijs. Uit eerder onderzoek blijkt dat PABO’s erg verschillen 
in de studielast en de contacttijd met betrekking tot het vak rekenen en wiskunde (Keijzer, 2013). Dit 
zou kunnen komen door een gebrek aan inzicht in wat qua studielast en contacttijd bijdraagt aan 
prestaties van studenten. Daarnaast kan en wordt het rekenen en wiskunde onderwijs op PABO’s op 
verschillende manieren vorm gegeven met betrekking tot de ontwikkeling van didactische 
vaardigheden van studenten en de eigen rekenvaardigheid van studenten. Rekenonderwijs moet 
didactische vaardigheden aanleren en de eigen rekenvaardigheid moet ook worden ontwikkeld 
(Keijzer, Duman, Heeremans, & Smit, 2012). Op deze manier kunnen PABO-studenten een 
theoretische connectie bewerkstelligen tussen de kennis over inhoud en de kennis over lesgeven 
(Dee Fink, 2013), waardoor het uiteindelijk betere leerkrachten zullen zijn. Als laatste factor wordt 
ook de expertise van docenten op de PABO gezien als relevant. Een leerkracht moet boven de 
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student staan qua kennisniveau om oplossingsstrategieën goed aan te kunnen leren (Hattie, 2003). 
Dat betekent dat de leerkracht goede wiskundige inhoudelijke kennis moet hebben om het vak op 
een juiste manier te kunnen geven aan studenten. Daarnaast moet een leerkracht wéten hoe er 
lesgegeven moet worden, het simpelweg hebben van inhoudelijke kennis maakt nog geen goede 
leerkracht (Darling-Hammond, Linda, 2000). 
 
Methode en aanpak 
Onderstaand een afbeelding van het onderzoekmodel dat is ontworpen voor dit onderzoek.  
Dit onderzoek heeft een cross-sectional design en focust op kwantitatieve data verkregen van alle 38 
PABO’s in Nederland. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van data van individuele studenten met 
betrekking tot de score op de Kennisbasis Rekenen en Wiskunde en de WISCAT. Middels 
toestemming van de Vereniging voor Hogescholen wordt de individuele data verkregen via de 
organisaties die de toetsen ontwerpen. De data op PABO-niveau wordt verkregen middels een 
vragenlijst die wordt voorgelegd aan de opleiders Rekenen en Wiskunde van de verschillende PABO’s 
in Nederland. Met betrekking tot de data-analyse : het model heeft een multilevel structuur en 
daarom wordt er een mulltiple lineaire regressieanalyse. 
 
Te verwachten opbrengst 
De te verwachten opbrengst van dit onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de voorspellers op 
PABO-niveau. Er wordt verwacht dat tenminste één van de voorspellers een significante invloed 
heeft op de prestatie van studenten op de Kennisbasis voor Rekenen en Wiskunde. Deze uitkomsten 
zullen leiden tot concrete aanbevelingen voor PABO’s met betrekking tot de inrichting van hun 
onderwijs. 
 

 
Onderzoeksmodel 
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Interactieve posterpresentatie 150 : Pedagogisch handelen van leraren 
basisonderwijs onder druk? 
M.M. Gemmink, Katholieke Pabo Zwolle, M. Fokkens-Bruinsma, Rijksuniversiteit Groningen, K. van 
Veen, Rijksuniversiteit Groningen 
 
Leraren basisonderwijs / pedagogisch handelen / percepties 
 
Abstract 
Vanwege recente ontwikkelingen in het basisonderwijs die gericht zijn op het versterken van 
leeropbrengsten en didactiek van leraren, lijkt het pedagogisch handelen onder druk te staan. Deze 
veronderstelling wordt in dit onderzoek allereerst onderzocht met behulp van een survey-onderzoek 
naar percepties en leerbehoeften van leraren. Deze studie maakt onderdeel uit van een 
onderzoeksplan ten behoeve van een promotie. Het is de eerste deelstudie in een reeks van 4 
deelstudies. In daarop volgende deelstudies zullen het huidige vaardigheidsniveau van en de relatie 
tussen het pedagogisch en didactisch handelen onderzocht worden.  
 
Korte beschrijving 
Het onderwerp van deze presentatie past binnen het thema ‘Professionaliseren IN en DOOR 
onderzoek’, omdat het onderdeel is van een promotieonderzoek van een opleider. Het sluit aan bij 
zichtlijn 3: ‘Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek’, omdat de studie gericht is op het 
empirisch onderzoeken en verbeteren van de praktijk.  
 
Inleiding 
De afgelopen jaren zijn er in het primair onderwijs diverse grote onderwijsontwikkelingen in gang 
gezet. Deze ontwikkelingen lijken zowel positieve als negatieve uitwerkingen te hebben. Er is veel 
aandacht geweest voor de didactiek. De leeropbrengsten van de leerlingen moesten omhoog. 
Daartoe zijn leraren bij- en nageschoold op vakdidactisch gebied en op het gebruik van 
kwaliteitszorgsystemen om leeropbrengsten te meten. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Toch lijkt 
er ook een schaduwzijde te zijn. De focus op leerstof lijkt een leerlinggerichte, pedagogische 
benadering onder druk te zetten.  
 
Theoretisch kader  
De kwaliteit van het onderwijs in de klas wordt grotendeels bepaald door de interactie tussen de 
leraar en de leerling. Onder pedagogisch handelen wordt in deze studie verstaan een geïntegreerd 
geheel van pedagogische kennis, vaardigheden en attitudes die tot uiting komen in verbaal en non-
verbaal gedrag. Het pedagogisch handelen is ondersteunend aan leervoorwaarden, de 
identiteitsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (Stevens, 2002; Van Manen, 
2014). Pedagogisch en vakdidactisch handelen hebben een complementair karakter, maar lijken 
momenteel in onbalans te zijn, ten nadele van het pedagogische aspect.  
Er lijken drie ontwikkelingen te zijn die het pedagogische handelen van de leraar op dit moment 
onder druk zetten. De eerste is de sterk didactische inkleuring van Adaptief onderwijs. De didactische 
inkleuring zien we terug in empirisch onderzoek, de vakliteratuur en het nascholingsaanbod van de 
afgelopen jaren (Derriks et al., 2002; Blok, 2004; Kappen & Förrer, 2010). Ten tweede het 
Opbrengstgericht werken: het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het streven naar 
maximale opbrengsten van de leerstof (Oomens et al., 2008). Wanneer leraren een leerstofgerichte 
houding hebben, werken ze vooral voor leerlingen en veel minder met leerlingen (Kohn, 1996; De 
Vries, 2014). Ten derde zorgt de meest recente ontwikkeling, Passend Onderwijs, ervoor dat de 
werkdruk bij leraren toeneemt, doordat er steeds meer een beroep wordt gedaan op leraren om af 
te stemmen op de individuele onderwijsbehoeften en leerlingen passend te ondersteunen.  
Deze drie ontwikkelingen lijken ertoe te leiden dat het pedagogisch handelen van leraren in 
toenemende mate onder druk is komen te staan. Daarnaast wordt er naar het pedagogische aspect 
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van lesgeven nauwelijks meer onderzoek gedaan, al wordt er wel veel over het belang geschreven, 
maar dat is eerder normatief dan empirisch (Watzlawick, 1970; Deci & Ryan, 2000; Stevens, 2002; 
Biesta, 2010; Van Manen, 2014).  
In deze eerste deelstudie is de volgende onderzoeksvragen leidend: Hoe ervaren leraren 
basisonderwijs het pedagogisch handelen in het huidige onderwijsklimaat? Welke percepties hebben 
leraren ten aanzien van het pedagogisch handelen? In hoeverre wordt deze beleving beïnvloed door 
het aantal jaren ervaring, de leerjarenafdeling en de specifieke schoolcontext waarin men werkt? 
Welke leerbehoeftes hebben leraren ten aanzien van pedagogisch handelen? 
 
Methode 
Het onderzoek is begin 2014 gestart met een literatuurstudie naar het pedagogisch handelen en de 
professionele ontwikkeling van leraren. In het najaar van 2015 wordt een survey gehouden onder 
ongeveer 300 leraren uit schoolbesturen waarmee de Katholieke Pabo Zwolle samenwerkt. In de 
vragenlijst zijn zowel open als gesloten vragen opgenomen, waarmee de percepties, leerbehoeften 
en beïnvloedende factoren van leraren ten aanzien van het pedagogisch handelen in beeld worden 
gebracht.  
 
Voorlopige of mogelijke resultaten 
Afname van de vragenlijst in een pilot (n=38) laat zien dat de helft (50%) van de leraren vindt dat het 
pedagogisch handelen in hun klas onder druk staat, 39% geeft aan dit enigszins te ervaren en 11% 
niet. Ruim 60 % van de leraren geeft aan dat ze meer aandacht aan dit onderwerp zouden willen 
besteden. In februari zullen de eerste resultaten bekend zijn van de grootschalige dataverzameling 
onder een verwachte groep van 200 leraren. Tijdens de posterpresentatie zullen de eerste resultaten 
gepresenteerd worden. Na analyse van de survey, zal een deel van de respondenten in focusgroepen 
bevraagd worden om meer inzicht te krijgen in de verschillende perspectieven van de respondenten.  
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Interactieve posterpresentatie 23 : Design-based research: ontwikkeling van 
scenario voor begeleiding van vraaggestuurd leren 
H.J.M. Stokhof, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, B. de Vries, Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, R. Martens, Open Universiteit, T. Bastiaens, Open Universiteit 
 
Design-based research / mindmappen / vraaggestuurd leren 
 

Abstract 
Er is toenemende aandacht in het onderwijs voor het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en de 
onderzoekende houding van leerlingen. Ruimte bieden aan de eigen leervragen van leerlingen in het 
onderwijs blijkt echter een flinke uitdaging voor veel leerkrachten. Op initiatief van basisscholen is 
een praktijkgericht ontwerponderzoek gestart om leerkrachten te ondersteunen in de begeleiding 
van vraaggestuurd leren. Dit onderzoek heeft geleid tot een scenario dat middels vier fasen van 
mindmappen zowel leerkrachten als leerlingen ondersteunt in het vraaggestuurd leren. 
 

Korte beschrijving 
Onderzoek dat daadwerkelijk bijdraagt aan een verandering van de onderwijspraktijk is schaars. In 
deze presentatie worden de opbrengsten van een ontwerpgericht onderzoek naar de begeleiding van 
vraaggestuurd leren gedeeld, waarin is getracht om de kloof tussen de behoeften van de praktijk en 
de ontwikkeling van theoretische inzichten te slechten. 
 
Lopende tekst 
De samenleving is de afgelopen decennia snel veranderd en dit heeft de discussie opgeroepen of het 
onderwijs in zijn huidige vorm wel voldoet aan zijn kerntaak om leerlingen voor te bereiden op hun 
toekomst (Pellegrino & Hilton, 2012). In een recent advies van het platform “Onderwijs 2032”in 
Nederland wordt expliciet aandacht gevraagd voor ruimte in het curriculum voor het ontwikkelen 
van nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding, zodat leerlingen leren zich blijvend te 
ontwikkelen. Onderwijs dat gebaseerd is op de leervragen van leerlingen, of ook wel vraaggestuurd 
leren, blijkt meerdere positieve effecten te hebben: het bevordert intrinsieke motivatie omdat kennis 
gezocht wordt vanuit eigen interesse ( Chin & Osborne, 2008); het versterkt autonomie en 
competentie doordat leerling minder afhankelijk van leerkracht wordt om kennis te ontwikkelen 
(Deci & Ryan, 2000). Verder blijkt dat vraaggestuurd leren tot dieper en betekenisvol leren leidt (bijv. 
Palincsar & Brown, 1984), cognitieve ontwikkeling bevordert (bijv. Scardamalia & Bereiter 1992) en 
de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden stimuleert (bijv. Lai & Law, 2011; Wells, 2002). 
Ondanks aantoonbare voordelen, blijkt de implementatie van vraaggestuurd leren in het onderwijs 
moeizaam (Chin & Osborne, 2008). Veel leerkrachten staan wel positief tegen vormen van 
onderzoekend leren maar vinden het moeilijk om leervragen van leerlingen te begeleiden (Stokhof & 
de Vries, 2009). Op de eerste plaats zijn leerkrachten niet opgeleid om onderwijs te ontwerpen 
waarin leerlingen vanuit eigen leervragen leren. Hoe organiseer je de begeleiding van circa 30 
leerlingen die vanuit verschillende interesses een uiteenlopend palet aan vragen stellen? Ten tweede 
stelt dit niet alleen eisen aan klassenmanagement, maar ook aan de inhoudelijke domeinkennis en 
pedagogische expertise van de leerkracht. Wanneer is een vraag van de leerling eigenlijk een goede 
vraag? Hoe begeleid je een onhandig geformuleerde leervraag tot een effectieve leervraag die recht 
doet aan de authentieke interesse van de leerling en bijdraagt aan zijn kennisontwikkeling? Ten 
slotte voelen veel leerkrachten de druk van de eisen van het curriculum qua leeropbrengsten. Hoe 
kunnen leerkrachten de leervorderingen monitoren? Wat leren leerlingen van hun eigen vragen? 
Hoe kunnen leerlingen de kerndoelen behalen als ze alleen hun eigen vragen onderzoeken? Wat 
kunnen leerlingen dan eventueel nog van elkaars vragen leren? Hoe evalueer je de leeropbrengsten 
van individuele leerlingen en van de groep? Leerkrachten ervaren op verschillende manieren 
handelingsverlegenheid bij de begeleiding van vraaggestuurd leren. 
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Gemotiveerd door zijn eigen handelingsverlegenheid uit zijn verleden als basisschoolleerkracht, en 
op initiatief van scholen uit het basisonderwijs, heeft Harry Stokhof als docent- onderzoeker van de 
HAN pabo het afgelopen decennium samen met leerkrachten gezocht naar effectieve vormen van 
begeleiding voor vraaggestuurd leren. Dit is in 2012 uitgemond in een promotieonderzoek, waarin 
ontwerpgericht onderzoek (design-based research) is gekozen als onderzoeksmethode. Op basis van 
wetenschappelijk inzichten is een onderwijsinterventie ontwikkeld in meerdere cyclussen van 
ontwerpen, uitvoeren en evalueren die samen met leerkrachten is getest en doorontwikkeld. Een 
proces dat zowel praktische oplossingen als nieuwe wetenschappelijke inzichten op heeft geleverd. 
In deze bijdrage zal de opbrengst van dit ontwerpgerichte onderzoek worden gepresenteerd, 
namelijk een scenario dat leerkrachten ondersteunt in de begeleiding van vraaggestuurd thematisch 
wereldoriëntatie onderwijs. In het scenario wordt mindmappen ingezet om: a) een kerncurriculum 
vast te leggen in een expertmindmap, dat dient als conceptuele rode draad; b) om voorkennis van de 
leerlingen te inventariseren en te structureren tot een gezamenlijke klassenmindmap; c) om 
leervragen op te roepen en te relateren aan het kerncurriculum in de klassenmindmap; d) om de 
ontwikkeling van collectieve kennis op basis van de antwoorden te visualiseren in de 
klassenmindmap. Uit de resultaten blijkt dat het scenario zowel leerkrachten als leerlingen 
ondersteuning biedt in het vraaggestuurd leren en dat significante leervorderingen ten aanzien van 
de leerstofdoelen kunnen worden vastgesteld. 
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Interactieve posterpresentatie 59 : Langetermijneffecten van het 
accreditatieproces op de kwaliteit van de opleiding zoals ervaren door 
lerarenopleiders 
K. Dammers, Driestar Educatief - Driestar Hogeschool, P.M. Murre, Driestar Educatief - Driestar 
Hogeschool 
 
Accreditatieproces / effect / lerarenopleiders 
 

Abstract 
Het onderzoek onderzoekt de soort effecten op de kwaliteit van de opleiding die lerarenopleiders 
een jaar na dato ervaren van het accreditatieproces van de visiterende en beoordelende instelling 
(VBI) Certiked, ten behoeve van uiteindelijke accreditatie door de NVAO. Daarbij gaat het om zowel 
de kwaliteit van de opleiding als geheel als hun eigen denken en handelen ten aanzien van kwaliteit. 
Het onderzoek vindt plaats bij de zes tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool in 
Gouda. 
De dataverzameling bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een digitale vragenlijst uitgezet 
onder alle lerarenopleiders van de zes lerarenopleidingen. 
In de tweede fase vindt er met alle zeven vakgroepen een groepsinterview plaats op basis van de 
resultaten van de vragenlijsten. 
De uitkomsten van de twee verschillende fasen worden met elkaar vergeleken en vormen een 
antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Wat voor soort effecten van het accreditatieproces op 
de kwaliteit van de opleiding ervaren lerarenopleiders van de tweedegraads lerarenopleidingen van 
Driestar hogeschool een jaar na dato? 
 
Korte beschrijving 
Het is een praktijkonderzoek dat de effecten onderzoekt van een ‘high stakes’ kwaliteitsonderzoek 
door de NVAO. De lerarenopleiders, zullen hun denken en handelen evalueren, wat bijdraagt aan 
hun professionalisering. De onderzoekers doen onderzoekservaring op. Tot slot kunnen anderen en 
de NVAO professionaliseren door van ons onderzoek te leren. 
48 woorden. 
  
Inleiding 
In 2014 heeft er in het kader van accreditatie visitatie van de zes tweedegraads lerarenopleidingen 
van Driestar hogeschool plaatsgevonden. Deze werden zowel op het vakinhoudelijke- als 
pedagogisch-didactische programma gevisiteerd. Naar aanleiding van het voorbereidingstraject, de 
visitatie en het beoordelingsrapport, heeft Driestar hogeschool verbeteracties in gang gezet met het 
doel de kwaliteit van de opleiding verder te verbeteren. Het accreditatieproces is één van de 
mogelijkheden om de kwaliteit te borgen en op lange termijn te bevorderen. Onderzoeken naar 
langetermijneffecten zijn schaars. Daarmee is ook onbekend hoe langetermijneffecten positief te 
beïnvloeden zijn. Het onderzoek betreft de effecten die het accreditatieproces een jaar na dato heeft 
gehad op de kwaliteit van de opleiding in de ogen van lerarenopleiders. 
 
Theoretisch kader 
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeelt in Nederland de interne 
kwaliteitszorg van hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen (NVAO, 2015). Dit doet zij aan de 
hand van een beoordelingskader met zestien standaarden[1]. Een visitatiepanel van een 
gecertificeerde commerciële instelling beoordeelt deze standaarden en velt een oordeel. Daarbij 
definieert zij basiskwaliteit als: ‘De kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs verwacht 
mag worden van een bachelor- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs’ (NVAO, 2010). Het 
visitatiepanel formuleert een oordeel over de kwaliteit van de opleiding en geeft aanbevelingen. De 
hogeschool kan met dit oordeel bij de NVAO accreditatie aanvragen. 
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Volgens de Inspectie van het Onderwijs (IvhO, 2013) dient het accreditatiestelsel niet alleen ter 
waarborg van de basiskwaliteit, maar ook ter bevordering van de kwaliteit door stimulering van 
permanente kwaliteitsverbetering. Ze heeft onderzoek verricht naar deze stimulerende werking van 
het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs (IvhO, 2013). De betrokkenen van het onderzoek 
hadden het gehele beoordelingsproces in grote meerderheid als stimulerend ervaren. Het 
voorbereidingstraject bleek het meest stimulerend. Het effect bestond uit het stellen van scherpere 
doelen, het nemen van verbetermaatregelen of het versnellen van een al lopend verbeterproces. 
Vier op de tien van de ondervraagden zag een kwaliteitsverhoging van de opleiding en volgens een 
kleine meerderheid was er een groter kwaliteitsbewustzijn bij het team. 
Docenten zelf zijn iets minder positief; 49% vindt het beoordelingsproces stimulerend voor 
kwaliteitszorg en kwaliteit, 11% vindt dit niet en 34% is neutraal (IvhO, 2013). 
  
Onderzoeksvraag 
Onderzoeksvraag: 
Wat voor soort effecten van het accreditatieproces op de kwaliteit van de opleiding ervaren 
lerarenopleiders van de tweedegraads lerarenopleidingen van Driestar hogeschool een jaar na dato? 
Deelvragen: 
Welke effecten ervaren lerarenopleiders op hun eigen taken? 
Welke effecten ervaren lerarenopleiders op de kwaliteit van de opleiding als geheel? 
 
Methode 
De dataverzameling bestaat uit twee fasen (Creswell & Plano Clark, 2011; Creswell, 2014a; Creswell, 
2014b). 
Fase 1: 
Een digitale vragenlijst onder alle lerarenopleiders van de lerarenopleidingen van Driestar 
hogeschool. De vragenlijst is voor iedereen hetzelfde en bestaat uit open en gesloten vragen. Als 
resultaat leveren de vragenlijsten een lijst op van effecten. Deze worden gecodeerd en 
onderverdeeld in ‘soort’ effecten. Ook levert de vragenlijst input voor fase 2 (Hammersley, 1996). 
Fase 2: 
Een semi-gestructureerd groepsinterview bij de zeven vakgroepen. De groepsinterviews worden 
vormgegeven op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten. De groepsinterviews worden 
opgenomen (audio). Codering leidt tot rich description (Merriam, 2009), inclusief relevante citaten. 
  
Resultaten 
Na afronding van de dataverzameling worden de uitkomsten van beide fasen gepresenteerd en 
vergeleken. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Resultaten zijn nog niet bekend. 
[1] Het gaat hier om het beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling zoals 
opgesteld in december 2010 (NVAO, 2010). Inmiddels is er een nieuw beoordelingskader opgesteld, 
maar deze was er nog niet op het moment dat Driestar hogeschool in het accreditatieproces zat. 
 
Referenties 
Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. 

Thousand Oaks, CA: Sage  
Creswell, J.W. (2014a). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and 

qualitative research. Harlow: Pearson Education Limited \ 
Creswell, J.W. (2014b). Research design. Qualitative, quantitative & mixed methods approaches. Los 

Angelos/London: Sage Publications  
Hammersley, M. (1996). The relationship between qualitative and quantitative research: paradigm 

loyalty versus methodological eclecticism. In J.T.E. Richardson (Ed.) Handbook of Qualitative 
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Research Methods for Psychology and the Social Sciences (pp. 159-174). Leicester: British 
Psychological Society Books  

Inspectie van het Onderwijs (2013). De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger 
onderwijs. Utrecht, Nederland  

Merriam, S.B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. San Francisco, CA: 
Jossey-Bass  

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (2010). Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger 
onderwijs. Geraadpleegd op 6 december 2010, op https://www.nvao.net/  

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (2015). Kwaliteitszorgstelsels. Geraadpleegd op 11 

september 2015, op https://www.nvao.net/beoordelingsprocedures/nederland  
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Interactieve posterpresentatie 89 : Reflectievaardigheden van cursisten in 
een competentiegerichte SLO met gebruik van een digitaal portfolio 
E. Holvoet, CVO VIVO, K. De Jaeger, CVO VIVO 
 
Portfolio / reflecteren / reflectievaardigheden 
 
Abstract 
Met een praktijkgericht onderzoek gaan we na in welke mate de reflectievaardigheden van SLO-
cursisten ontwikkeld zijn, of en hoe het digitaal portfolio daartoe bijdraagt en hoe lerarenopleiders 
het eigen handelen kunnen bijsturen in functie van reflectie als motor van professionele 
ontwikkeling. Onderzoek bevestigt de positieve, ondersteunende rol die een digitaal portfolio biedt 
bij het ontwikkelen van reflectievaardigheden (Driessen, 2008; Millman, 2005; Sung et al., 2009). Via 
een schriftelijke vragenlijst gingen we na hoe cursisten uit een competentiegericht traject met een 
digitaal portfolio (n=34) versus cursisten uit een modulair traject zonder digitaal portfolio (n=20) hun 
reflectievaardigheden inschatten. De gehanteerde subschalen binnen de schaal impliciet leren 
(Hermanussen et al., 2007) bleken voldoende intern consistent (zelfreflectie: α = .76; leren van 
fouten: α = .67; experimenteren: α = .70). Er bleken geen significante verschillen tussen beide 
groepen. Cursisten geven zichzelf gemiddeld de hoogste score (op een 5pt-Likertschaal) voor 
‘zelfreflectie’ (M = 3.91), gevolgd door ‘leren van fouten’ (M=3.51) en ‘experimenteren’ (M= 3.38). 
Onder andere de kleinschaligheid van de bevraging noopt uiteraard tot voorzichtigheid bij het 
interpreteren van deze resultaten. Vervolgonderzoek zal nagaan of de huidige schalen geconfirmeerd 
worden, de reflectievaardigheden van cursisten na bijsturing van het portfolio en het feedbackproces 
meten, … 
 

Korte beschrijving 
Het beschreven praktijkgericht onderzoek is een voorbeeld van hoe lerarenopleiders in en door 
onderzoek hun opleidingspraktijk willen evalueren en bijsturen. Het is de bedoeling dat de resultaten 
van het onderzoek worden aangewend om de aanpak van en de begeleiding door de 
lerarenopleiders binnen het digitaal portfolio verder uit te bouwen. 
 
Inleiding 
Binnen de SLO van CVO VIVO concretiseren cursisten hun inspanningen in een digitaal portfolio. Hun 
procesbegeleider geeft digitaal feedback met als doel diepgaande reflectie te stimuleren. Door 
middel van een praktijkgericht onderzoek gaan we na in welke mate de reflectievaardigheden van 
cursisten ontwikkeld zijn, of en hoe het digitaal portfolio daartoe bijdraagt en hoe lerarenopleiders 
het eigen handelen kunnen bijsturen in functie van reflectie als motor van professionele 
ontwikkeling. 
 
Theoretisch kader 
Reflectie speelt een fundamentele rol in de samenhang tussen kennisontwikkeling en professionele 
groei als leerkracht (Ruit, 2009). Het is een instrument om de eigen ontwikkeling vorm te geven en 
zelfsturing op te bouwen (Korthagen & Vasalos, 2001). Belangrijk is dat reflectie systematisch 
verloopt, anders ontstaat een oppervlakkig leerproces (Korthagen, 2002). Reflectie staat daarbij in 
evenwicht tot actie (Van Woerkom, 2004): het is effectief als leerkrachten het aanwenden om hun 
functioneren bij te sturen. 
Onderzoek bevestigt de positieve, ondersteunende rol die een digitaal portfolio biedt bij het 
ontwikkelen van reflectievaardigheden (Driessen, 2008; Millman, 2005; Sung et al., 2009). Een 
doordacht opzet en goede begeleiding zijn echter noodzakelijk (Driessen, 2008). 
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Methode/aanpak 
De centrale onderzoeksvraag luidde: “In welke mate zijn de reflectievaardigheden van cursisten die 
binnen het competentiegericht traject gebruik maken van het digitaal portfolio, ontwikkeld?”. 
Daaruit volgden onderstaande deelvragen 

 In welke mate geven cursisten aan dat ze aan zelfreflectie doen; 

 leren uit hun fouten; 

 alternatieve handelswijzen uitproberen; 
Is er op de bovenstaande vragen een verschil tussen cursisten uit een traject met en een traject 
zonder digitaal portfolio? 
 
Met een schriftelijke vragenlijst bevroegen we cursisten uit twee trajecten: cursisten uit een 
competentiegericht traject mét (n=34) en een modulair traject zonder digitaal portfolio (n=20). We 
selecteerden uit de vragenlijst ‘ondernemend docentschap’ van Hermanussen et al. (2007) de schaal 
‘impliciet leren’ (gebaseerd op Van Woerkom (2004)) en haar drie subschalen: ‘zelfreflectie’, ‘leren 
van fouten’ en ‘experimenteren’. 
We voegden een vierde schaal toe: ‘leren van successen’. De opleiding stimuleert immers een 
positieve benadering van reflectie. Daarnaast stelden we open vragen naar de ervaringen met het 
digitaal portfolio. Tenslotte gaf de lector per cursist een beoordeling van de reflectievaardigheid. 
We gingen na of de oorspronkelijke schalen, alsook de nieuw geconstrueerde schaal als consistente 
gehelen van items naar voren kwamen. We berekenden op itemniveau de item-testcorrelatie en 
gingen - na het weglaten van de items met een te lage item-totaalcorrelatie (< .15) - de Crohnbach’s 
Alpha van de vier schalen na. Vervolgens onderzochten we welke antwoorden naar voren kwamen 
op bovenvermelde deelvragen. 
 
Voorlopige of mogelijke resultaten 
De (gereduceerde) bestaande schalen bleken voldoende intern consistent (zelfreflectie: α = .76; leren 
van fouten: α = .67; experimenteren: α = .70). De items van de nieuw geconstrueerde schaal ‘leren 
van successen’ bleken onvoldoende samen te hangen (α = .50). 
Cursisten geven zichzelf gemiddeld de hoogste score voor ‘zelfreflectie’ (M = 3.91), gevolgd door een 
gemiddelde score van 3.51 voor ‘leren van fouten’ en van 3.38 voor ‘experimenteren’ (op een 
Likertschaal van 1 tot 5). Cursisten lijken zich hoger in te schatten dan de procesbegeleiders. De 
verschillen qua zelfgerapporteerde reflectievaardigheden tussen de beide groepen cursisten bleken 
niet significant en dit voor elk van de drie subschalen ‘impliciet leren’ (zelfreflectie: t(47) = -.835, p = 
.408; leren uit fouten: t(50) = -.959, p = .342); experimenteren: t(51) = -1.429, p = .159). 
De huidige resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, onder andere 
vanwege de kleine aantallen respondenten. Deze bevraging zien we als een eerste stap in een 
praktijkgericht onderzoeksproces. Vervolgonderzoek zal bestaan uit nagaan of de huidige schalen 
opnieuw naar voren komen, de reflectievaardigheden van cursisten na bijsturing van het portfolio en 
het feedbackproces meten, … 
 
Referenties 
Aukes (2002) in Anderssen, B.N., O'Neill, L., Gormsen, L.K., Hvidbeg, L., & Morcke, H.M. (2014). A 

validation study of the psychometric properties of the Groningen Reflection Ability Scale. BMC 
Medical Education, 214(14).  

Driessen, E.W. (2008). Proefschrift, Educating the self-critical doctor; using a portfolio to stimulate 
and assess medical students' reflection. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 27(5), 259-261. 

Hermanussen, J., Teurlings, C., & van der Neut, I. (2007). Op weg naar ondernemend docentschap: 
Ervaringen uit Samen op School. 's Hertogenbosch: CINOP.  

Korthagen, F. (2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. VELON Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders, 23(1), 29-38.  
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Korthagen, F., & Vasalos, A. (2007). Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele 
ontwikkeling. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 28(1), 17-23.  
 

Millman, N.B. (2005). Web-based digital teaching portfolios: Fostering reflection and technology 
competence in preservice teacher education students. Journal of Technology and Teacher 
Education, 13(3), 373-396.  

Ruit, P. (2009). Een onderzoek naar het opleiden van schoolopleiders. Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders, 30(4), 51-58.  

Sung, Y.T., Chang, K.E., Yu, W.C., & Chang,T.H. (2009). Supporting teachers' reflection and learning 
through structured digital teaching portfolio's. Journal of Computer Assisted Learning, 25, 375-
385.  

Van Woerkom, M. (2004). Kritisch reflectief werkgedrag. De verbinding tussen individueel leren en 
organisatieleren. Tijdschrift voor HRM, 2004(3). 
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Interactieve posterpresentatie 110 : De relatie tussen toetsvorm, 
toetsmotivatie en toetsprestaties van studenten in de lerarenopleiding 
J.H.M. Castelijns, Hogeschool de Kempel, K. van den Boomen, Hogeschool de Kempel 
 
Assessment / motivatie 
 
Abstract 
Binnen hogeschool de Kempel worden verschillende toetsvormen gehanteerd. De laatste jaren 
signaleren opleiders een verschil in de toetsprestaties bij verschillende toetsvormen. In 2014 is 
gestart met een onderzoek naar de relatie tussen toetsvorm, toetsmotivatie en toetsprestaties. De 
zelf-determinatietheorie (Deci & Ryan, 2000) waarin de relatie tussen vervulling van psychologische 
basisbehoeften en (intrinsieke) motivatie is als theoretische invalshoek gekozen. 
Bij alle tweedejaars studenten (n=123) zijn de resultaten van twee toetsen voor het vak 
‘onderwijskunde’ (een meerkeuzetoets en een inleveropdracht) gebruikt om na te gaan in hoeverre 
de prestaties op beide toetsen verschillen. Afname van een vragenlijst gaf inzicht in de mate waarin 
studenten gemotiveerd waren voor deze toetsen. Tenslotte werden via semigestructureerde 
interviews studenten (n=12) gevraagd naar eventuele verschillen in toetsmotivatie en mogelijke 
verklaringen daarvoor. 
Uit de resultaten blijkt dat studenten zowel meer intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd waren voor de 
inleveropdracht dan voor de meerkeuzetoets. Regressie-analyse wees uit dat de toetsprestaties bij 
de inleveropdracht voor ruim een kwart door intrinsieke motivatie werden verklaard. De studenten 
wezen als verklaringen voor het verschil in motivatie aan: het zelf aan de slag kunnen gaan met het 
onderwerp, de ruimte voor eigen inbreng en de grotere mate van vrijheid. 
 

Korte beschrijving 
Deze posterpresentatie past bij het conferentiethema ‘Professionaliseren in en door onderzoek’, 
meer specifiek bij de zichtlijn ‘onderwijspraktijk verbeteren door onderzoek’. Het doel van het 
onderzoek dat gepresenteerd wordt is immers bij te dragen aan de verbetering van de huidige 
toetspraktijk in de lerarenopleiding/het handelen van opleiders. 
 
Inleiding 
Binnen hogeschool de Kempel worden verschillende toetsvormen gehanteerd om de vorderingen 
van studenten in kaart te brengen, zoals schriftelijke toetsen, beoordelingsgesprekken en 
vaardigheidstoetsen en inleveropdrachten. De laatste jaren signaleren opleiders een verschil in de 
toetsprestaties van de studenten op verschillende soorten toetsen. Met name de verschillen tussen 
schriftelijke meerkeuzetoetsen en inleveropdrachten, ten voordele van de meerkeuzetoetsen vallen 
daarbij op. Schriftelijke meerkeuzetoetsen meten conceptuele basiskennis van studenten. Bij 
inleveropdrachten wordt conceptuele basiskennis gekoppeld aan een praktijkopdracht die in de 
stage (al dan niet in de vorm van een praktijkonderzoek) moet worden uitgevoerd. De docenten 
veronderstellen dat de toetsmotivatie van de studenten het verschil verklaart. 
Het lectoraat Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs van de Kempel wil door middel van 
praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de toetspraktijk binnen de 
eigen hogeschool en daarbuiten. In 2015 is gestart met een meerjarenonderzoek, waarin de relatie 
tussen toetsvorm, toetsmotivatie en toetsprestaties wordt bestudeerd. Het doel hiervan is op basis 
van de verworven inzichten aanwijzingen te genereren aan de hand waarvan de toetspraktijk in de 
hogeschool verbeterd kan worden. 
 
Theoretisch kader 
In de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000; Van Steenkiste, Lens & Deci, 2006)) wordt 
motivatie aangewezen als kritische factor in relatie tot ontwikkeling en leren. Deci en Ryan 
beschrijven een continuüm dat loopt van a-motivatie via extrinsieke motivatie naar intrinsieke 
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motivatie. Het continuüm van extrinsiek naar intrinsiek weerspiegelt een toenemende mate van 
zelfregulering, waarbij intrinsieke motivatie geldt als belangrijk kenmerk van zelfregulering. Deci en 
Ryan benadrukken dat vervulling van drie psychologische basisbehoeften (aan relatie, competentie 
en autonomie) voorwaarde is voor intrinsieke motivatie. Boulton-Lewis (1995) en Tang (1992) 
veronderstellen dat het maken van een gesloten toets (zoals een meerkeuzetoets) bij studenten 
appelleert aan hun behoefte aan competentie, terwijl een complexe open toets (zoals een 
inleveropdracht) studenten vooral in de gelegenheid zou stellen om autonomie te ervaren. 
 
Methode 
In dit onderzoek werd nagegaan in welk opzicht toetsmotivatie van invloed is op toetsprestaties. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Met betrekking tot de 
kwantitatieve data zijn bij 123 tweedejaars studenten de resultaten van twee summatieve toetsen 
voor het vak ‘onderwijskunde’ (een meerkeuzetoets en een inleveropdracht) gebruikt. Ook is een 
vragenlijst afgenomen, de Situational Motivation Scale die inzicht geeft in de mate waarin studenten 
extrinsiek dan wel intrinsiek gemotiveerd waren voor elk van beide toetsen. Tenslotte werden 
kwalitatieve data vergaard door het afnemen van semigestructureerde interviews bij 12 tweedejaars 
studenten. In dit interview zijn studenten bevraagd naar eventuele verschillen in toetsmotivatie en 
de mogelijke verklaringen daarvoor. 
 
Voorlopige resultaten 
Uit de toetsresultaten bleek (in tegenstelling tot wat verwacht werd) dat studenten gemiddeld hoger 
scoorden op de inleveropdracht dan op de meerkeuzetoets. Studenten bleken zowel wat betreft 
intrinsieke als extrinsieke motivatie gemiddeld significant hoger te scoren op de inleveropdracht dan 
op de meerkeuzetoets. De resultaten van de regressie-analyse wezen uit de toetsprestaties bij een 
inleveropdracht voor ongeveer een kwart door intrinsieke motivatie worden verklaard. In de 
interviews wezen de studenten als verklaringen voor het verschil in motivatie onder andere aan: het 
zelf aan de slag kunnen gaan met het onderwerp, de ruimte voor eigen inbreng en de grotere mate 
van vrijheid. Zij gaven aan inleveropdrachten als complexer en uitdagender te zien dan 
kennistoetsen. Dat studenten ook extrinsiek gemotiveerd zijn voor inleveropdrachten komt doordat 
zij herkansingen willen vermijden vanwege de hoeveelheid werk die ermee gemoeid is. Dit probleem 
speelt bij kennistoetsen in mindere mate. Deze resultaten zijn relevant voor de ontwikkeling van het 
toetsbeleid van de opleiding. 
 
Referenties 
Boulton-Lewis, G. M. (1995). The SOLO taxonomy as a means of shaping and assessing learning in 

higher education. Higher Education Research and Development, 14(2), 143-154.  
Deci, E.L., and Ryan, R.M. 2000. The ‘What' and ‘Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-

Determination of Behaviour. Psychological Inquiry, no. 11: 227-268.  
Tang, K. C. C. (1992). Perceptions of task demand, strategy attributions and student learning. 

Research and Development in Higher Education, 15, 474-481.  
Vansteenkiste, M., Lens, W. and Deci, E.L. 2006. Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-

determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational 

Psychologist, no. 41: 19-31.  
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Interactieve posterpresentatie 118 : Samen ontwerpen van een 
toekomstgerichte en authentieke toetsstrategie 
E. Vinois, Arteveldehogeschool, I. Ruys, Arteveldehogeschool, V. Martens, Arteveldehogeschool 
 
Co-creatie / learning by developing in curriculumontwikkeling / toetsstrategie 
 

Abstract 
De uitgangsvraag binnen dit project luidt: Aan welke verwachtingen dient de leraar kleuteronderwijs 
van de toekomst te voldoen? Samen met relevante betrokken (docenten, mensen uit het werkveld, 
alumni, studenten, (onderwijskundige) experts, (internationale) partners) wordt via co-creatieve 
werkvormen (Learning by developing) een antwoord gegeven op deze vraag. Op basis van deze input 
zal de opleiding strategische keuzes (Wat zijn eindverwachtingen en ijkpunten? Hoe geeft de 
opleiding invulling aan de authenticiteit van toetsing? Wat is de verhouding tussen de opleiding en 
het werkveld in toetsing? Welke rol krijgt de student in toetsing…) maken mbt toetsing. Deze 
herwerkte innovatieve toetsstrategie zal het vertrekpunt zijn voor een hervorming van het 
opleidingsprogramma. Tijdens de posterpresentatie zullen de tussentijdse resultaten van het 
ontwikkelen van de toetsstrategie toegelicht worden en kunnen ervaringen gedeeld worden met 
betrekking tot de co-creatieve samenwerking tijdens dit proces. 
 

Korte beschrijving 
Dit project is er op gericht om samen met relevante betrokkenen te onderzoeken welke 
competenties de leraar kleuteronderwijs van de toekomst nodig heeft. Op basis hiervan zal er een 
herwerkte en innovatieve toetsstrategie en - in een later stadium- een herwerkt toekomstgericht, 
authentiek en maatschappijbetrokken opleidingsprogramma worden vormgegeven. 
 
Inleiding 
De opleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs (OKO) van de Arteveldehogeschool heeft 
zijn leerresultaten vastgelegd volgens de decretale bepalingen. Voor academiejaar 2015-2016 werd 
er prioritair gekozen om de toetsstrategie voor het behalen van deze leerresultaten, te optimaliseren 
en te innoveren. Dit kadert binnen een herziening van de visie op opleiden en binnen een nieuw 
instellingsplan en onderwijsconcept van de Arteveldehogeschool. Dat wordt als aangrijpingspunt 
genomen voor de hervorming van het programma de komende jaren. Dit zal gebeuren in afstemming 
met docenten, vertegenwoordigers uit het werkveld (leraren kleuteronderwijs, directies, 
zorgleerkrachten… waaronder ook alumni), experts met een duidelijke visie op het (kleuter)onderwijs 
van de toekomst, onderwijskundige experts en studenten. Samen met deze betrokkenen zal er 
nagedacht worden over de toekomstige toetsing in de opleiding. 
 
Theoretisch kader 
De maatschappij verwacht steeds meer dat professionals zich kunnen aanpassen aan de 
veranderende verwachtingen van het werkveld. Centrale plaats krijgt daarbij de 21st century skills, 
levenslang leren… Sluijsmans (2011) stelt dat de wijze van beoordelen en het onderwijsontwerp in 
hoger onderwijs vaak onvoldoende of niet tegemoet komen aan deze verwachtingen van het 
werkveld. Daarbij is de conclusie dat het onderwijs nood heeft aan een ontwerp waarin alle aspecten 
van de onderwijsvormgeving en toetsing het leren ondersteunen zodat studenten gewapend zijn om 
met de uitdagingen van de toekomst aan de slag te gaan (Biggs, 2003). Het determineren van de 
vaardigheden die leraren kleuteronderwijs nodig hebben zal in een uitwisselingsproces met relevante 
betrokken gebeuren. Het selectieproces voor deze relevante betrokkenen wordt later toegelicht in 
het volgend onderdeel. 
 
Methode, aanpak 
Via een innovatieve denktank bestaande uit het projectteam (docenten die ook deel uitmaken van de 
toetscommissie van de opleiding), studenten, onderwijskundige experts en betrokkenen uit het 
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werkveld wordt het proces vormgegeven. Doorheen het lopende academiejaar worden verschillende 
workshops gepland om de toetsstrategie te (her)ontwikkelen. Op geregelde tijdstippen zullen 
relevante internationale partners en andere partners uit Vlaamse lerarenopleidingen geconsulteerd 
worden. Zij zullen een gerichte inbreng kunnen hebben mbt hoe zien zij het kleuteronderwijs van de 
toekomst? Hoe betrekken zij werkveld bij toetsing?... 
Tijdens de duurtijd van dit project wordt gewerkt via de principes van Learning by Developing (Raij, 
2007). Het is de opleiding zelf die wil leren over hoe toetsing beter en meer toekomst gericht 
vormgegeven kan worden. In partnerschap met het werkveld waarvoor er wordt opgeleid, met 
onderwijs(kundige) experts én studenten wil de opleiding de toetsstrategie hervormen opdat de 
toetsing zo authentiek en toekomstgericht mogelijk zou zijn. Er wordt gewerkt vanuit ervaringen, 
good practices, ideeën… van alle betrokkenen. Elke actor gaat hiernaar actief op zoek en brengt dit in 
in de groep. De drang om de toetsing (en het hele curriculum) te hervormen is groot binnen de 
opleiding. De mogelijkheden liggen nog open. Er kan dus onderzocht worden welke creatieve, 
innovatieve oplossingen mogelijk zijn. 
 
Voorlopige of mogelijke resultaten 
Als output van het project zullen ook de ervaringen van het co-creatief werken (wat zijn kritische 
succesfactoren, wat zijn aandachtspunten, welke ondersteuning hebben externen nodig, welke 
randvoorwaarden zijn noodzakelijk…) gebundeld worden in een tekst. 
De tussentijdse resultaten van dit proces zullen gepresenteerd worden tijdens de postersessie. Tegen 
het einde van het project zal er voor alle leerresultaten een toetsfiche ontwikkeld worden waarin de 
eindverwachtingen, verhouding tussen de rol van de opleiding en de rol van het werkveld, rol van 
elke actor in de toetsing… beschreven wordt. 
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Interactieve posterpresentatie 132 : Anders evalueren en rapporteren 
N. Roels, Odisee, S. Van Acker, Odisee 
 
Evaluatie / motivatie / rapporteren 
 

Abstract 
Op het eerste zicht staat het Vlaamse onderwijs vrij sterk. Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de 
Vlaamse leerlingen goed scoren op wetenschappen, wiskunde en talen. Toch zijn er ook mindere 
kanten: de intrinsieke leermotivatie ligt laag bij veel leerlingen (De Meyer, Warlop & Van Camp, 
2012) en de sociale ongelijkheid (OECD, 2013) tussen de leerlingen wordt in het onderwijs vergroot. 
Op basis van onze ervaringen als lerarenopleiding hebben we bedenkingen bij de huidige 
‘evaluatiecultuur’. Er wordt veel leerkrachtgestuurd getoetst, gescreend, extern gedifferentieerd, 
gerapporteerd met punten en onderling vergeleken opdat de leerling beter zou leren. We stellen ons 
de vraag of deze manier van evalueren en rapporteren het leren en de leermotivatie van leerlingen 
positief stimuleert. We onderzoeken dit op basis van semigestructureerde interviews bij leerlingen 
en ouders uit het secundair onderwijs. Deze onderzoeksresulaten worden verwerkt in een 
nascholingstraject. Na deze nascholingen starten we met een ontwerponderzoek met als 
onderzoeksvraag: “Hoe kan de lerarenopleiding het schoolteam ondersteunen om evaluatie en 
rapportage motiverend te maken voor leerlingen?” 
 

Theoretisch kader 
Evaluatie betekent letterlijk waardebepaling. In het onderwijs wordt vaak geëvalueerd. De meeste 
essentiële vorm van evaluatie in het onderwijs is die van het leren van de leerling: hoe verloopt het 
leerproces en wat heeft hij geleerd? (Castelijns, Segers & Struyven, 2011). 
Als we kijken naar de regelgeving over evaluatie dan stellen we vast dat scholen op het gebied van 
evalueren een grote pedagogische vrijheid hebben. Hoewel de regelgeving niet aangeeft dat 
examens verplicht zijn zien we in de Vlaamse onderwijspraktijk een sterke examentraditie. Evaluatie 
wordt door deze examentraditie weinig geïntegreerd in het onderwijsleerproces. De nadruk ligt op 
summatieve evaluatie. Men blijft vasthouden aan het toekennen van cijfers. We zien een kloof 
tussen de onderwijskundige inzichten en de huidige onderwijspraktijk. In het boek “Cijfers geven 
werkt niet”stelt Dylan William (2013) dat het geven van cijfers een negatief effect heeft op de 
interesse van leerlingen. John Hattie (2008) omschrijft formatieve evaluatie als een effectieve 
methode om onderwijsprestaties te verbeteren. Bij Sahlberg (2010) lezen we dat het gebruik van 
punten, gemiddelden en rangschikkingen tijdens rapportering naar leerlingen en ouders vaak leidt 
tot een kortstondige extrinsieke leermotivatie maar ook tot faalangst, schoolmoeheid en het 
afnemen van de intrinsieke motivatie. 
Motivatie is een krachtige motor om tot diepgaand leren te komen. Om het concept motivatie te 
omschrijven baseren we ons op de Zelf-Determinatie-Theorie (ZDT). Deze zelfdeterminatietheorie 
kunnen we ook toepassen op de huidige evaluatiepraktijk. Uit het voorgaande kunnen we 
verwachten dat de huidige evaluatiecultuur weinig tot niet tegemoet komt aan de psychologische 
basisbehoeftes van de leerling. In een evaluatiepraktijk waarbij het zwaartepunt ligt bij summatieve 
leerkrachtgestuurde evaluatie aan de hand van cijfers is weinig sprake van autonomie, relationele 
verbondenheid en competentie. 
 
Methode en aanpak 
Onderzoeksvragen 

 Hoe beïnvloedt evaluatie de motivatie van leerlingen? (Deel 1: 2015-2016) 

 Hoe ervaren ouders de evaluatie en rapportering? (Deel 2: 2016-2017) 
Ontwerpvraag 

 Hoe kan de lerarenopleiding het schoolteam ondersteunen om evaluatie en rapportage 
motiverend te maken voor leerlingen. 
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Aan de hand van een literatuurstudie gaan we dieper in op het thema evaluatie (en rapportering) en 
motivatie. De evidence-based vragenlijst toetsen we af aan dit theoretisch kader. (planning augustus 
- september 2015) 
In het kader van het opleidingsonderdeel Didactiek 2 betrekken we studenten bij dit onderzoek. Alle 
studenten nemen een semigestructureerd interview af bij drie leerlingen uit het secundair onderwijs. 
We vragen de studenten om uit elke graad één leerling te interviewen om een evenwichtige 
steekproef te bekomen. De studenten krijgen een introductieles en een protocol waaraan ze zich 
moeten houden. Deze interviews worden opgenomen op video. Dit laat de student toe om de 
verzamelde informatie te kunnen verwerken. Bovendien kunnen we mits toestemming dit 
videomateriaal gebruiken tijdens de lessen van de lerarenopleiding. De transcriptie en het coderen 
zal gebeuren door de studenten op basis van een codeboek. We verwachten een steekproef van 180 
leerlingen. Het videomateriaal, de transcripties en de gecodeerde interviews worden digitaal 
verzameld en samengevoegd. Op basis van deze steekproef formuleren we een antwoord op onze 
eerste onderzoeksvraag. 
Begin februari plannen we een overleg met de stuurgroep. In februari 2016 en mei 2016 (jaar 1) 
organiseren we twee lezingen over evaluatie in het kader van een nascholingstraject. Tijdens deze 
lezingen proberen we leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren warm te maken om met een 
aantal vernieuwingen aan de slag te gaan. Het doel is om scholen te begeleiden bij een evaluatieluw 
leerklimaat en vormen van alternatieve rapportering. De scholen die gemotiveerd zijn om met 
vernieuwingen aan de slag te gaan zullen opgevolgd worden door een masterstudent in het kader 
van een masterthesis Opvoedkundige Wetenschappen, onderwijskunde. Bij dit onderzoek zullen we 
starten met een nulmeting bij de start (september) van academiejaar 2016-2017. Op het einde van 
academiejaar 2017 (mei) plannen we een (eerste) effectmeting. 
Tijdens academiejaar 2016-2017 schakelen we opnieuw studenten in het kader van het 
opleidingsonderdeel Didactiek 2 om de ouders te interviewen. We werken op dezelfde manier als bij 
de eerste onderzoeksvraag. 
 
Voorlopige resultaten 
In februari zullen we reeds een aantal conclusies kunnen formuleren op basis van de bevraging bij de 
leerlingen. 
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Leergemeenschap 51 : Van Self-study naar Community of Inquiry 
P.J.P. van den Bos, Vrije Universiteit Amsterdam, N.A.H. Belo, Universiteit Leiden, J. van den Bercken, 
Vrije Universiteit Amsterdam, A.K. Berry, Universiteit Leiden, A.J. Buurman, Hogeschool Windesheim, 
J.W. Geursen, Universiteit Leiden, E. Hagebeuk, SKO West-Friesland, A.D.J.A. Hilkens, Vrije Universiteit 
Amsterdam, W.M. Kruithofm, Universiteit Leiden, S. Langedijk, SKO West-Friesland, M. Lunenberg, 
C.M.J. Peters, Vrije Universiteit Amsterdam, J.C. Radstake, Hogeschool Windesheim, E. Storck, 
Universiteit Leiden 
 
Community of inquiry / onderzoekende lerarenopleider / self-study 
 

Abstract 
Onze professionele gemeenschap startte in het voorjaar van 2015 als een self-study 
onderzoeksgroep. De groep bestaat uit 14 lerarenopleiders/onderzoekers. Voor tien van ons is self-
study onderzoek nieuw; de vier anderen hebben eerder self-study onderzoek gedaan en vervullen 
mede een begeleidende rol in de groep deelnemers. Drie begeleiders waren deelnemer dan wel 
begeleider in een eerder zelfstudie project. Zie hiervoor M. Lunenberg, Van den Bos, P., De Heer, A., 
Geursen, J., Hoekstra, W., Korthagen, F., Meindersma, Y., Morshuis, J., Rentrop, J., Ruit, J., Zwart, R., 
(2012). 
 
Het doel van deze self-study onderzoeksgroep is tweeledig. 
Iedere deelnemer voert self-study onderzoek uit naar een onderwerp uit de eigen opleidingspraktijk 
om deze praktijk te verbeteren. Onderzoeksvragen die binnen de groep leven zijn bijvoorbeeld: “Wat 
kan ik doen om studenten te leren om feedback te geven?”; “Hoe kan ik ‘teachable moments’ beter 
benutten?”en “Hoe help ik studenten bij het ontwikkelen van een vakdidactische visie?”. 
De groep wil bijdragen aan de identiteit van de lerarenopleider als onderzoeker door de self-study 
onderzoeksgroep vorm te geven als een Community of Inquiry. 
Dit houdt in dat de begeleiders zoveel mogelijk ondersteuning bieden bij het uitvoeren van self-study 
onderzoek, de benodigde input verzorgen op het terrein van onderzoeksvaardigheden en ook zélf 
een self-study uitvoeren naar de ervaringen bij het begeleiden van een self-study onderzoeksgroep. 
 
Verder onderzoeken de begeleiders en deelnemers gezamenlijk hoe de meerwaarde van het 
functioneren als onderzoeksgroep zo groot mogelijk gemaakt kan worden, o.a. door: 
- te focussen op de toepassing en werkzaamheid van principes van een Community of Inquiry (M. 
Lunenberg & Samaras, 2011) binnen deze self-study onderzoeksgroep en 
- gezamenlijk te werken aan gerichte kennisdeling door te fungeren als elkaars ‘critical friend’, te 
werken aan individuele en gemeenschappelijke presentaties en publicaties op nationale en 
internationale conferenties (bijvoorbeeld de Castle Conference on Self-Study of Teachter Education 
Practices, zomer 2016) 
- contacten te leggen met andere onderzoekende lerarenopleiders in de context van een 
(inter)nationale self-study gemeenschap. 
 
Tijdens onze presentatie als professionele gemeenschap op het VELON/VELOV congres zouden wij 
daarom graag het volgende willen: 
a. Een inkijkje geven in een aantal van de self-studies die uitgevoerd worden in onze 
onderzoeksgroep, gekoppeld aan de vraag wat het betekent voor een lerarenopleider om als 
onderzoeker te functioneren en laten zien hoe we van onze onderzoeksgroep een Community of 
Inquiry proberen te maken en de resultaten die we daarmee hebben geboekt tot nu toe. 
b. Kennismaken en ervaringen uitwisselen met lerarenopleiders die self-study doen in de eigen 
praktijk, of dit zouden willen doen; en met andere (zelfstudie) onderzoeksgroepen. 
c. Met geïnteresseerden discussiëren over mogelijkheden om als onderzoekende lerarenopleiders 
met elkaar in contact te komen en te blijven. 
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Good practice 70 : Ontwikkeling professionele identiteit door zelfonderzoek 
B.W.P. van den Berg, Marnix Academie, K. Meijlink, Marnix Academie 
 
Narratief onderzoek / normatieve profssionalisering / professionele identiteit 
 
Abstract 
In de good practice schetsen we een onderwijspraktijk van studenten in de opleiding de Master 
Leren en Innoveren (MLI-Utrecht). Zij onderzoeken de ontwikkeling van hun professionele identiteit 
met behulp van een narratieve, dialogische en reflexieve vorm van zelfonderzoek (Kunneman, 2015; 
Kelchtermans, 2008, 2009, 2010; Kessels; 2003). Studenten analyseren hun eigen praktijk, 
inventariseren dilemma's, die zij tegenkomen en gaan op zoek naar een thema dat hen uitdaagt tot 
nadenken en tot reflectie over wijs professioneel handelen. Door deze analyse methodisch en 
systematisch op te zetten, krijgen zij inzicht in waarden, opvattingen en idealen die sturend zijn in 
hun professioneel handelen. De kennis die zij opdoen door deze methodische analyse van hun 
praktijk wordt door Kunneman 'modus 3 kennis' genoemd, en door Kelchtermans  ‘persoonlijke 
professionele kennis’ (Kunneman, 2015; Kelchtermans, 2012). Daarmee bedoelen zij kennis die 
bijdraagt aan de normatieve professionalisering van de teacher leader (Meijlink, 2015; Wassink & 
Bakker, 2014). De bewustwording die het gevolg is van dit onderzoek kan de professional helpen 
meer overwogen keuzes te maken in complexe beroepssituaties. In de goede praktijk tonen we 
voorbeelden van  'reflection in/on action.' We laten a.d.h.v. case-studies zien hoe dit tot meer inzicht 
leidt in het professioneel handelen van de teacher leader en tot praktijkverbetering (Koster & Van 
den Berg, 2014;essays van MLI-Utrecht studenten).  
 

Korte beschrijving 
De good practice past goed binnen het thema van het congres. Masterstudenten doen onderzoek 
naar de ontwikkeling van hun professionele identiteit. De kennis die zij met dit onderzoek creëren 
leidt tot meer inzicht in de drijfveren van hun professioneel handelen en ook tot verbetering van hun 
professionele praktijk. Aan de hand van voorbeelden laten we dit zien (Koster & Van den Berg, 2014; 
voorbeelden van essays van MLI-Utrecht studenten uit 2015). 
 
Voorstel 
In de masteropleiding ‘Leren en innoveren’ doen studenten onderzoek naar de ontwikkeling van hun 
professionele identiteit. Daaronder verstaan wij het zelfverstaan (Kelchtermans) van de professional 
die in vaak complexe onderwijssituaties keuzes maakt. Dit onderzoek is gericht op het genereren van 
kennis en inzicht in de ontwikkeling van het professioneel zelfverstaan en de daaraan gerelateerde 
overtuigingen, waarden en idealen. Zo worden wetenschappelijke kennis en praktijkkennis verrijkt 
met een derde soort kennis: persoonlijk-professionele kennis.  De filosoof Harry Kunneman noemt 
dat ‘modus3 kennis’. (Kunneman, 2015). 
 
Uitgangspunt van het zelfonderzoek wordt gevormd door het beschrijven van een enkele kritische 
beroepssituaties en van dilemma’s die daarin spelen. De beschreven dilemma’s spelen een rol in: 
- de praktijk van het handelen als professional 
- het denken en spreken als professional 
- de bewustwording van het waarden geladen handelen van de professional. 
 
De ontwikkeling van professionele identiteit staat niet los van het persoonlijke levensverhaal. 
Integendeel. We zijn ons vaak onvoldoende bewust van de rol die persoonlijke overtuigingen, idealen 
en waarden spelen in de keuzes die we dagelijks maken. Voor het goed en wijs professioneel 
handelen is inzicht in de eigen persoonlijke biografie belangrijk. 
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Studenten schrijven een essay, dat start met enkele kritische incidenten uit de professionele praktijk. 
Die krijgen vorm in een uitgewerkt ‘zelfverhaal’. Daarbij wordt aandacht besteed aan: 
- de sociale en educatieve context, waarin het zelfverhaal speelt;  
- de morele en existentiële dilemma’s, die bij beslismomenten een rol spelen; 
- de wijze waarop collega’s betrokken zijn bij het persoonlijk-professionele verhaal; 
- de relatie van het professioneel zelfverhaal en de rol en taak van de beginnende teacher-leader.  
 
Omdat ieder professioneel zelfverhaal verbonden en vervlochten is met een netwerk van andere 
verhalen, verbreden studenten het zelfverhaal door kernbegrippen en concepten uit de literatuur 
(Bakhtin, 1981; Kearney, 2002; Webster & Mertova, 2007; Clandinin, 2000, 2007). Dit kleine 
theoretisch kader bestaat uit minimaal één gezaghebbende visie (van een gekozen filosoof, 
pedagoog of andere denker). Daarnaast maakt de student gebruik van inspirerende verhalen uit de 
kunsten. 
 
Vanuit het professioneel zelfverhaal en het bescheiden theoretisch kader  formuleert de student een 
relevante en heldere onderzoeksvraag. In deze onderzoeksvraag is ruimte voor zowel de beschreven 
kritische beroepssituaties als voor de persoonlijke/professionele idealen en waarden. [Een 
voorbeeld: Hoe komt het dat ik als bouwcoördinator mijn autonomie onvoldoende bewaak tijdens 
overleg met mijn collega’s?. Deze vraag komt uit de probleembeschrijving: in overleg lopen mijn 
collega’s vaak over mij heen. Dat gebeurt eigenlijk al heel lang]. 
 
In het onderwijs worden drie onderzoeksmethodes voor zelfonderzoek aangeboden. Daarvan kiest 
de student er twee om het onderzoek vorm te geven. Bij de beschrijving van de methode maakt de 
student duidelijk voor welke methodes gekozen is en welke redenen hij daarvoor had: 
- de narratief biografische methode (Kelchtermans, 2008, 2009, 2010; Wengraf, 2001; Castelijns & 
Van den Berg, 2014); 
- de moreel-existentieel dialogische methode (Akkerman & Meijer, 2011; Kunneman, 2005/2015; 
Kessels, 2003; Meijlink, 2015); 
- de kernreflectie methode (Korthagen & Vasalos, 2007; Korthagen, 2004); 
 
Een valkuil bij dit zelfonderzoek kan zijn, dat het een individuele en geïsoleerde aangelegenheid blijft. 
Daarom wordt studenten gevraagd het onderzoek tot onderwerp van dialoog te maken door 
collega’s en critical friends in de zelfreflectie betrekken. 
 
In de goede praktijk laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe MLI-studenten door deze vorm 
van professioneel zelfonderzoek komen tot meer inzicht in hun professioneel handelen en tot ideeën 
om te komen tot duurzaam innoveren van hun schoolpraktijk met oog voor de subjectieve factoren. 
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Good practice 73 : Professionele identiteitsspanningen van aanstaande en 
beginnende leraren op de werkplek en hoe ze ermee omgaan vanuit agency 
J.J.M. Geldens, Hogeschool de Kempel 
 
Agency / persoonlijk meesterschap / professionele identiteitsspanningen 
 

Abstract  
Uit de dagelijkse onderwijspraktijk zowel als uit onderzoek (Diepe, 2014; Geldens & Eersel, 2014; 
Pillen, 2013) is bekend dat (aanstaande) leraren professionele identiteitsspanningen ervaren. Leraren 
ervaren in het bijzonder conflicten tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke identiteit) 
en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele identiteit). Drie hogescholen (Kempel, 
CHE, Iselinge) hebben de samenwerking opgezocht in het Center of Expertise Persoonlijk 
Meesterschap (CEPM). Het afgelopen jaar hebben zij met hun werkveld (aanstaande) leraren op de 
werkplek ondersteund in het leren omgaan met spanningen vanuit agency. Agency verwijst naar het 
hebben van controle over het eigen handelen (Beijaard, 2009; Ketelaar, 2012). Leraren die agency 
tonen, hebben controle over de keuzes die ze maken op de werkplek. Aannemelijk is dat 
professionele identiteitsspanningen negatief inwerken op die controle over de keuzes en dus op 
persoonlijk meesterschap. Voor persoonlijk meesterschap op de werkplek is het (leren) beschikken 
over agency daarmee van groot belang. 
In deze good practice geven we vanuit een verricht onderzoek (n=245) een beeld welke spanningen 
(aanstaande) leraren op de werkplek ervaren, welke interventies zijn en ingezet en geven we 
begeleidingssuggesties die van belang zijn om (aanstaande) leraren te ondersteunen in het leren 
omgaan met spanningen. 
 

Korte beschrijving 
In deze good practice schetsen we een verricht onderzoek onder aanstaande en beginnende leraren 
(n=245) van drie hogescholen (Kempel, CHE, Iselinge) waarmee deze hogescholen hun 
opleidingspraktijk hebben verbeterd. De good practice fungeert hiermee als stimulans voor andere 
instellingen om hun opleidingspraktijk te verbeteren door onderzoek. 
 
Onderwerp 
Professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren op de werkplek ervaren 
en hoe ze ermee omgaan vanuit agency. 
 
Context 
Drie hogescholen (Kempel, CHE, Iselinge) hebben de samenwerking opgezocht in het Center of 
Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM). In het CEPM-project 'Persoonlijk meesterschap op de 
werkplek' hebben zij het afgelopen jaar met hun werkveld (aanstaande) leraren op de werkplek 
ondersteund in het leren omgaan met spanningen vanuit agency. 
 
Doel 
Doel van deze good practice is deelnemers een beeld te geven welke spanningen (aanstaande) 
leraren op de werkplek ervaren, welke interventies zijn ingezet en welke begeleidingssuggesties van 
belang zijn om (aanstaande) leraren te ondersteunen in het leren omgaan met spanningen. 
 
Theoretische inbedding 
Uit de dagelijkse onderwijspraktijk zowel als uit onderzoek (Diepe, 2014; Geldens & Eersel, 2014; 
Pillen, 2013) is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele 
identiteitsspanningen ervaren. Deze spanningen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van hun 
persoonlijk meesterschap. Leraren ervaren in het bijzonder conflicten tussen wat zij persoonlijk 
relevant vinden (persoonlijke identiteit) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele 
identiteit). Agency wordt van belang gezien voor de professionele ontwikkeling van de professionele 
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identiteit van leraren (Beijaard, 2009; Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi,2013; Heijden, 
Geldens, Beijaard & Popeijus, 2015; Ketelaar, 2012; Popeijus & geldens, 2009). Professionele 
identiteitsspanningen bij (aanstaande) leraren kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en 
van verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over het eigen handelen. Dit kan 
het risico op burn-out en uitval vergroten en is mede gezien het komend lerarentekort een urgent 
probleem (Hidding, 2013; TNO, 2013; MOC&W, 2013). 
 
Praktische relevantie 
Door deelnemers in deze good practice deelgenoot te maken van onze opgedane kennis en 
ervaringen, worden handvatten geboden om (aanstaande) leraren en begeleiders te leren omgaan 
met professionele identiteitsspanningen esp. (aanstaande) leraren hierin te ondersteunen.Opbrengst 
van een evaluatie van de praktijk Door het bieden van handvatten om (aanstaande) leraren en 
begeleiders te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen resp. (aanstaande) leraren 
hierin te ondersteunen, kunnen de deelnemers de betekenis ervan voor hun eigen instelling nagaan. 
 
Referenties 
Beijaard, D. (2009). Leraar worden en leraar blijven. Over de rol van identiteit in professioneel leren 

van beginnende docenten (intreerede). Eindhoven: Technische Universiteit - Eindhoven School 
of Education.  

Diepe, R., v. (2014). Verbanden tussen professionele identiteitsspanningen en de leraar-leerling 
relatie. Masterthesis Onderwijskunde, Universiteit Utrecht / Kempelonderzoekscentrum 
Hogeschool de Kempel, Utrecht / Helmond.  

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing 
professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45- 65.  

Geldens, J., & Eersel, S. v. (Eds.). (2014). Persoonlijk Meesterschap en de rol van interactie in de 
persoonswording van leerlingen. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.  

Heijden, H. R. M. A., van der, Geldens, J., Beijaard, D., & Popeijus, H.L. (2015). Characteristics of 
teachers as change agents. Teachers and Teaching: Theory and Practice 21(6): 681-699.  

Hidding, L. (2013). Werkdruk in het primair onderwijs: Gevangen in de normjaartaak. In R.Kneyber & 
J. Evers (Eds.), Het alternatief: Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (pp. 142-153). 
Amsterdam: Uitgeverij Boom.  

Ketelaar, E. (2012). Teachers and innovations: On the role of ownership, sense-making, and agency 
(Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven). Eindhoven: Technische Universiteit 
Eindhoven.  

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. (2013). Begeleiding van beginnende leraren in het 
beroep. Raamplan voor regionaal te starten projecten. Den Haag: Ministerie van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschap.  

Pillen, M. (2013). Professional identity tensions of beginning teachers (Proefschrift Technische 
Universiteit Eindhoven). Eindhoven: Eindhoven School of Education.  

Popeijus, H. L. & Geldens, J. Eds. (2009). Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving. 
Antwerpen / Apeldoorn, Garant.  

TNO. (2013, 20 november 2013). Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2012: methodologie en 

globale resultaten. from http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/nea-2012.  
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Good practice 102 : Praktijkonderzoek en curriculuminnovatie: hand in hand 
G. Mathieu, Het Perspectief, L. Dewulf, Het Perspectief, F. Kazimoto, Het Perspectief, J. Janssens, Het 
Perspectief, E. Dejonghe, Het Perspectief 
 
Curriculuminnovatie / praktijkonderzoek 
 

Abstract 
De good practice handelt over de wisselwerking tussen curriculuminnovatie en praktijkonderzoek 
binnen een specifieke lerarenopleiding Het Perspectief PCVO. Via drie concrete voorbeelden tonen 
we aan hoe praktijkonderzoek gevoerd door lerarenopleiders de verschillende stappen van een 
curriculuminnovatie kan ondersteunen. Daarnaast blijven we stilstaan hoe praktijkonderzoek op een 
duurzame wijze kan verankerd worden in het voortdurend proces van curriculuminnovatie binnen 
een lerarenopleiding. 
 
Methode 
Voor de curriculuminnovatie hanteren we het IDI-model zoals ontwikkeld door het noord Amerikaans 
universitair 'consortium for instructional development and technology (UCIDT, 1973). IDI staat voor 
Instructional Development Institute en is een systeemmodel. IDI bestaat uit drie clusters aan 
activiteiten: definieeractiviteiten, ontwikkelactiviteiten en evaluatieactiviteiten. Het model is cyclisch 
en kan verschillende keren doorlopen worden totdat de finale doelstellingen zijn bereikt. Voor wat 
betreft het praktijkonderzoek doen we beroep op de cyclus praktijkonderzoek (van der Donk&van 
Lanen, 2012). De kenniskring hangen we op aan het begrip van lerende gemeenschappen. (Wenger, 
1998) 
 
Resultaten 
We brengen drie voorbeelden van wisselwerking praktijkonderzoek en curriculuminnovatie. 
Daarnaast presenteren we de kritische factoren voor het succesvol inschuiven van praktijkonderzoek 
in curriculuminnovatie. Tot slot blijven we stilstaan bij de methodiek 'kenniskring' om de inbreng van 
praktijkonderzoek breed te verankeren in het voortdurend proces van curriculuminnovatie binnen de 
lerarenopleiding PCVO Het Perspectief. 
 

Korte beschrijving  
Deze good practice past binnen zichtlijn 1 omdat beschreven wordt hoe praktijkonderzoek kan 
bijdragen tot curriculuminnovatie waardoor enerzijds de opleidingspraktijk verbetert en anderzijds 
de lerarenopleider zijn onderzoekscompetenties versterkt. 
 
Onderwerp 
Praktijkonderzoek en curriculuminnovatie: hand in hand (good practice) 
 
Context 
Specifieke lerarenopleiding PCVO Het Perspectief Gent 
 
Inleiding 
Via de voorstelling van de good practice willen we 3 doelstellingen realiseren. Ten eerste schetsen 
we (1) een duidelijk beeld ( aan de hand van 3 voorbeelden ) op welke manier praktijkonderzoek in 
een proces van curriculuminnovatie zijn plaats heeft gekregen. Sinds 2014 is binnen de specifieke 
lerarenopleiding PCVO Het Perspectief een curriculuminnovatie aan de gang met o.a. als voorwerp 
het versterken van de professionele identiteit van de aanstaande leraar.(Beijaard & Meijer & Verloop 
2004). Ten tweede (2) blijven we in de presentatie stilstaan bij de kritische randvoorwaarden zodat 
praktijkonderzoek binnen een curriculuminnovatie kan ingeschoven worden. (3) Tot slot stellen we 
de kenniskring praktijkonderzoek voor als methodiek om praktijkonderzoek breed te verankeren in 
de curriculuminnovatie. 
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Theoretisch kader 
Theoretische inbedding van de curriculumwijziging is gesteund op het IDI-model zoals ontwikkeld 
door het noord Amerikaans universitair 'consortium for instructional development and technology 
(UCIDT, 1973). Het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de cyclus praktijkonderzoek 
(Van der Donk&van Lanen, 2012). De kenniskring praktijkonderzoek waarbij samenwerkend leren 
centraal staat, is gebaseerd op het begrip lerende gemeenschappen. (Wenger, 1998) 
 
Praktische relevantie 
De good practice is praktisch relevant doordat (1) drie bruikbare voorbeelden van wisselwerking 
praktijkonderzoek en curriculuminnovatie in de specifieke lerarenopleiding voorgesteld worden. 
Daarnaast blijven we stilstaan bij (2) de kritische succesfactoren van inbedding van praktijkonderzoek 
binnen een breed proces van curriculumwijziging in een lerarenopleiding. 
Opbrengst van een evaluatie van deze praktijk bestaat uit een duurzame verankering van de good 
practices van wisselwerking van praktijkonderzoek en curriculumdesign via een kenniskring 
praktijkonderzoek in PCVO Het Perspectief 
 
Referenties 
Beijaard, D., Meijer, P. & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional 

identity. Teaching and Teacher Education. 20, 107-128.  
Bolhuis, S. (2012). Onderzoek in de lerarenopleidingen: welk onderzoek waarom?, in: R. Zwart, K. Van 

Veen & J. Meirink (Redactie), Onderzoek in de school ter discussie: doelen, criteria en 
dilemma's. The Netherlands, Expertisecentrum Leren van Docenten, Universiteit Leiden  

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. (1999). Relationships of knowledge and practice. Teacher learning in 
communities. Review of Research in Education, 24, 249-305.  

Lunenberg, M.& Dengerink, J.,& Korthagen, F. (2013) Het Beroep van Lerarenopleider:professionele 
rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, 
Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO  

Miedema, W. & Stam, (2010) M. Leren van innoveren: wat en hoe leren docenten van het innoveren 
van het eigen onderwijs. Assen: Van Gorcum, 397 - 417  

Van der Donk, C. & van Lanen, B. (2012) Praktijkonderzoek in de school, Bussum: Coutinho.  
Wenger, E (1998) Communities of practice. Cambridge, MA: Cambridge University Press  
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Good practice 83 : Het openen van de black box van ontwerponderzoek: een 
bijdrage vanuit het project Onderzoek in Beweging 
L. Tamassia, UC Leuven-Limburg, G. Cornelissen, KU Leuven, F. Depaepe, KU Leuven, M. Simons, KU 
Leuven, T. Storme, LUCA School of Arts, K. Van de Keere, VIVES, S. Vervaet, VIVES 
 
Digitale leeromgeving / ontwerponderzoek 
 

Abstract 
De website Onderzoek in Beweging (www.onderzoekinbeweging.be) is het resultaat van 
ontwerponderzoek door lerarenopleiders in het kader van een onderwijsproject. Voor de studenten 
van de lerarenopleiding die deze website gebruiken, is wat er achter de scenario’s en handleidingen 
schuil gaat een black box: ze weten niet hoe dit materiaal vorm gekregen heeft door onderzoek. 
Daarom heeft het projectteam hen de kans willen geven om de black box terug te openen. Hiervoor 
werd het scenario ‘Black Box Onderzoek in Beweging’ ontwikkeld (‘Over Ons’ op de website). 
Vertrekkend vanuit authentieke leermaterialen zoals de projectagenda, de kaart van de 
projectlocaties en het glossarium van de projectwereld, kunnen studenten de diversiteit en 
complexiteit van de onderzoekspraktijk achter Onderzoek in Beweging verkennen. Hoe is het 
onderzoeksteam gekomen tot een pedagogisch concept? Hoe werd dit vertaald naar concrete 
didactische materialen? Hoe werden deze materialen ontworpen, getest en verfijnd? Welke actoren 
werden betrokken? Welke omwegen werden gemaakt? Dit scenario kan in de lerarenopleiding 
ingezet worden in trajecten die één, twee of alle drie van de volgende fasen doorlopen: de student 
(a) ontdekt zelf de wereld van onderzoek, (b) begeleidt anderen bij de ontdekking van de wereld van 
onderzoek, (c) als onderzoeker en innovator, ontwerpt en test nieuwe opdrachten. 
 
Korte beschrijving 
In het kader van ‘professionaliseren in/door onderzoek’, focussen we op het ontsluiten van de 
wereld van ontwerponderzoek voor toekomstige leerkrachten. Digitaal leermateriaal wordt 
gepresenteerd waarmee een team van lerarenopleiders de eigen praktijk in het kader van een 
ontwerponderzoeksproject heeft mee-gedeeld. Hierop gebaseerde trajecten voor de 
lerarenopleiding i.v.m. ontwerponderzoek worden besproken. 
 
Voorstel 
In de voorbije twee jaren heeft een interdisciplinair team van lerarenopleiders de digitale 
leeromgeving Onderzoek in Beweging (www.onderzoekinbeweging.be) ontworpen, met het doel om 
de wereld van onderzoek te ontsluiten voor jonge mensen (1). De website omvat digitale scenario’s 
die het mogelijk maken om de onderzoekspraktijk in specifieke casussen, de Nobelprijs Fysica 2013, 
Darwin, een doctoraat in de pedagogische wetenschappen, te verkennen. 
Onderzoek in Beweging is echter zelf ook het resultaat van onderzoek! Meer specifiek is deze 
website resultaat van ontwerponderzoek in het kader van een onderwijsproject, gefinancierd door 
het expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven (2). Voor de studenten van de 
lerarenopleiding is wat er achter de ontworpen didactische scenario’s en bijhorende handleidingen 
schuil gaat evenwel een black box (3): ze weten niet hoe deze materialen vorm gekregen hebben 
door onderzoek. Daarom heeft het projectteam hen de kans willen geven om de black box van 
Onderzoek in Beweging terug te openen en daarmee interesse voor de wereld van 
ontwerponderzoek te kunnen ontwikkelen (4). 
Via de pagina ‘Over Ons’ op de website, heeft het projectteam de eigen onderzoekspraktijk publiek 
gemaakt in de vorm van authentieke leermaterialen: de digitale projectagenda met de activiteiten 
van het project, inclusief de voorbereiding van de aanvraag, en bijhorende artefacten (5), de 
exploreerbare kaart van de projectlocaties, waar studenten de vele plaatsen en instellingen kunnen 
ontdekken die belangrijk zijn geweest voor Onderzoek in Beweging, het kleine glossarium 
‘projectwereld’ met de relevante concepten en termen i.v.m. onderzoeksprojecten. Daarbij worden 
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oefeningen voorgesteld waarmee de studenten verschillende dimensies van de praktijk van dit 
specifieke project in ontwerponderzoek kunnen exploreren. 
Met deze materialen kunnen studenten ontdekken hoe het onderzoeksteam van Onderzoek in 
Beweging is gekomen tot een pedagogisch concept, hoe dit vertaald werd naar concrete didactische 
materialen, hoe deze materialen ontworpen, getest en verfijnd werden om uiteindelijk de finale 
versie te worden die ze in de klas kunnen gebruiken. Ze kunnen ook ontdekken welke actoren 
betrokken werden in het onderzoek en welke rollen ze allemaal gespeeld hebben. Wat ook zichtbaar 
zal worden is dat onderzoek doen geen lineair proces is, maar dat het team omwegen heeft gemaakt 
en andere paden heeft bewandeld om tot de finale versie van Onderzoek in Beweging te komen (6). 
Ten slotte, kunnen studenten hiermee ook de specifieke onderzoekspraktijk verkennen in het kader 
van een project. Een project is een specifieke vorm van organisatie van onderzoek die tegenwoordig 
steeds belangrijker wordt, ook voor toekomstige leerkrachten. Leerkrachten en scholen krijgen 
immers steeds meer de kans om mee te doen aan Vlaamse en Europese projecten als volwaardige 
partner en mogelijk ook als coördinator. 
Het project Onderzoek in Beweging heeft een waaier van trajecten voorgesteld waarmee de 
ontwikkelde leermaterialen ingezet kunnen worden in de lerarenopleiding, in opleidingsonderdelen 
waar er gewerkt wordt aan het profiel van de leraar als onderzoeker en innovator, zoals bv. 
algemene vaardigheden, projecten en bachelorproef, maar ook in vakinhoudelijke/vakdidactische 
opleidingsonderdelen waar onderzoek in het vak aan bod komt (7). Deze trajecten doorlopen één, 
twee of alle drie van de volgende fasen: de student 
ontdekt zelf de wereld van het onderzoek 
begeleidt anderen bij de ontdekking van de wereld van het onderzoek 
als onderzoeker en innovator, ontwerpt en test nieuwe opdrachten 
De Black Box Onderzoek in Beweging kan gebruikt worden vanaf fase 1 - studenten ontdekken de 
wereld van ontwerponderzoek. 
In de try-out van het project werd o.a. een traject voor de lerarenopleiding met alle drie de fasen 
uitgetest. De betrokken studenten hebben eigen leermaterialen ontwikkeld en zelf uitgetest in een 
school. Deze materialen hebben interesse voor onderzoek kunnen opwekken bij leerlingen en de 
leerkracht vond ze relevant en bruikbaar voor de klaspraktijk. 
 

 
De digitale projectagenda op de pagina 'Over Ons' van Onderzoek in Beweging  
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De kaart van de locaties van het project met een deel van het glossarium van de projectwereld op de 
pagina 'Over Ons' van Onderzoek in Beweging  
 
Referenties 

(1) Voor meer informatie over de grondslag van dit project zie G. Cornelissen, L. Tamassia, S. 
Vervaet, F. Depaepe, K. Van De Keere, M. Simons, Tijd voor onderzoek als authentieke 
leerinhoud: een verkenning van eindtermen en leerplannen, Impuls 45/2 (2014).  

(2) SoE2013/14 Onderzoek als Authentieke Leerinhoud, expertisenetwerk School of Education 
Associatie KU Leuven (2013-2015).  

(3) De term ‘black box' en de achterliggende idee ontlenen we aan de socioloog Bruno Latour, 
zie bv. Science in Action, Harvard University Press (1987).  

(4) Men zou misschien kunnen denken dat leren altijd gepaard gaat met interesse-vorming. 
Maar dit blijkt niet het geval te zijn en specifieke aandacht voor vormingsdoelen is nodig. Zie 
bv. hoe de KU Leuven vanuit haar visie op onderwijs en leren ervoor gekozen heeft naast 
leerresultaten ook vormingsdoelen te formuleren: 
http://www.kuleuven.be/onderwijs/werken_opl/leerresultaten/leerresultaten-en-
vormingsdoelen  

(5) Het belang van dingen (artefacten) in de wereld van onderzoek heeft Bruno Latour uit de 
doeken gedaan, zie bv.: When things strike back: a possible contribution of ‘science studies' 
to the social sciences. British Journal of Sociology, 51(1), pp. 107-123 (2000); “Where Are the 
Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts''. In: Wiebe E. Bijker and John 
Law (eds.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change (pp. 225-
258). Cambridge, Mass. MIT Press (1992).  

(6) I.v.m. de misconcepties geïntroduceerd door de representatie van onderzoek als 
lineaire/cyclische reeks van stappen, zie bv. D. Hodson, Science Fiction: the continuing 
misrepresentation of science in the school curriculum, Curriculum Studies, Vol. 6, No. 2, 1998 

(7) Meer informatie over de trajecten voor de lerarenopleidingen, en ook over de didactiek en 

andere auteurs die ons geïnspireerd hebben, kan gevonden worden in de handleiding 
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Onderzoek in Beweging voor lerarenopleiders: 

http://www.onderzoekinbeweging.be/?p=materiaal  
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Good practice 95 : Praktijkonderzoek in de LIO: een boeiende reis in het 
leraar zijn 
E. De Muynck, Het Perspectief, L. Dewulf, Het Perspectief, V. De Windt, Het Perspectief 
 
LIO / praktijkonderzoek / professionalisering 
 

Abstract 
In schooljaar 2013-2014 startten we in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) aan Het Perspectief in 
Gent met praktijkonderzoek in de LIO-opleiding. We zien praktijkonderzoek als een sterke 
professionaliseringsstrategie die bijdraagt tot de ontwikkeling van een levenslange onderzoekende 
houding. Het eerste jaar voerden zes LIO-cursisten - bij wijze van proefproject - een 
praktijkonderzoek uit onder begeleiding van twee lectoren. Tijdens de presentatie willen we onze 
aanpak, ervaringen en resultaten van dit proefproject met het publiek delen. Daarbij focussen we 
niet alleen op de ervaringen van de cursisten maar evenzeer op de ervaringen van de begeleiders. 
We baseren ons op de resultaten van interviews bij de deelnemende cursisten. We hopen andere 
lerarenopleidingen, die nog niet vertrouwd zijn met deze methodiek, inspiratie te geven voor het 
introduceren van praktijkonderzoek in hun curriculum. 
 

Korte beschrijving 
Het betreft een proefproject waarin startende leraren (LIO’s) onder begeleiding een 
praktijkonderzoek uitvoeren in de eigen school. De aanpak, ervaringen en resultaten van het 
proefproject kunnen een inspiratiebron zijn voor andere lerarenopleidingen die praktijkonderzoek in 
hun curriculum willen integreren. 
 
Voorstel 
Het lijdt geen twijfel: de leraar als slaafse uitvoerder behoort tot het verleden! Vandaag de dag wordt 
de leraar aanzien als een professional die actief betrokken is bij de ontwikkeling van nieuwe kennis 
(Mathieu & Pareja Roblin, 2013). Bovendien is het “leraar zijn”een proces van levenlang leren 
(Aelterman, Meysman, Troch, Vanlaer & Verkens, 2008): het professionaliseringstraject van een 
leraar is een continuüm dat start in de opleiding en doorheen de volledige carrière doorloopt. 
Lerarenopleidingen hebben dus de taak om aspirant-leraren handvatten aan te reiken om hun 
professionalisering in eigen handen te nemen en een “kritisch-onderzoekende houding”te 
ontwikkelen (Mathieu & Pareja Roblin, 2013; van Braak, Vanderlinde & Aelterman, 2008). Dit in 
combinatie met een toenemende vraag naar evidence-based onderwijs maakt dat praktijkonderzoek 
in de lerarenopleiding zowel nationaal als internationaal steeds meer aandacht krijgt (Mathieu & 
Pareja Roblin, 2013). 
Op basis van Cochran-Smith en Lytle (2009) en Lunenberg, Zwart en Korthagen (2009) definiëren wij 
praktijkonderzoek als de systematische en intentionele studie van de eigen onderwijspraktijk met als 
hoofddoel de eigen en gezamenlijke praktijk te verbeteren.Aangezien we zeer sterk geloven in 
praktijkonderzoek als professionaliseringsstrategie (Gray, 2012) én dit nauw aansluit bij de visie van 
Het Perspectief (leren van en in de praktijk, reflectie, dialoog, samenwerking en innovatie zijn 
centrale pijlers in de opleiding) startten we in schooljaar 2013-2014 een proefproject waarin zes LIO-
cursisten, onder begeleiding van twee lectoren, een praktijkonderzoek uitvoerden. Een LIO (leraar-in-
opleiding) in Vlaanderen is een cursist die minstens een halftijdse aanstelling heeft als leraar op een 
school, maar nog geen pedagogisch-didactisch diploma bezit. Via de LIO-opleiding kan hij het 
diploma van leraar via een leerwerktraject behalen. Aangezien een LIO-cursist al in het werkveld 
staat, is dit bij uitstek een context om praktijkonderzoek te introduceren. Met dit proefproject wilden 
we nagaan of het wenselijk en haalbaar is om praktijkonderzoek als een vast onderdeel in het 
curriculum op te nemen. 
Tijdens de presentatie willen we onze aanpak, ervaringen en resultaten met het publiek delen. 
Daarbij focussen we niet alleen op de ervaringen van de cursisten maar evenzeer op de ervaringen 
van de begeleiders. We baseren ons op de resultaten van interviews (op basis van de storyline-
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methode van Beijaard, van Driel & Verloop, 1999). Uit deze onderzoeksgegevens konden we een 
aantal bepalende factoren afleiden voor het succesvol integreren van praktijkonderzoek in de 
opleiding. We hopen dat ons verhaal voor andere lerarenopleidingen, die nog niet vertrouwd zijn 
met deze methodiek, een inspiratiebron kan zijn om met praktijkonderzoek in hun curriculum aan de 
slag te gaan. 
 
Referenties 
Van Der Donck, C. & Van Lanen, B. (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho.  
Beijaard, D., van Driel, J. & Verloop, N. (1999). Evaluation of story-line methodology in research on 

teachers' practical knowledge. Studies in Educational Evaluation, 25, 47-62.  
Mathieu, G. & Pareja Roblin, N. (2013). Praktijkonderzoek en LIO-baan-opleiding. Een goed huwelijk? 

In Vanderlinde, R., Rots, I., Tuytens, M., Rutten, K., Ruys, I., Soetaert, R. & Valcke, M. (red.), 
Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding (pp. 111-122). Gent: Academia 
Press.  

Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O. & Verkens, A. (2008). Een nieuw profiel voor de 
leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Brussel: Departement 
Onderwijs en Vorming. Afdeling Curriculum.  

van Braak, J., Vanderlinde, R., & Aelterman, A. (2008). De wisselwerking tussen onderwijsonderzoek 
en onderwijspraktijk: De rol van de lerarenopleiding. VELON: Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 
29(4), 5-12.  

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. (2009). Teacher research as stance. In Noffke, S. & Smoekh, B. The 
SAGE Handbook of Educational Action Research (pp. 39-47). London: Sage.  

Lunenberg, M.L., Zwart, R.C. & Korthagen, F. (2009). De begeleiding van lerarenopleiders die hun 
eigen praktijk onderzoeken. VELON: Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30(2), 4-10.  

Gray, C. (2012). Bridging the teacher/researcher divide: Master's level work in initial teacher 

education. European Journal of Teacher Education, 36(1), 24-38.  
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Good practice 117 : Interventieonderzoek als onderdeel van 
professionaliseringsaanbod: het stimuleren van een onderzoekende houding 
bij honoursdocenten 
J.S. Wijkamp, Hanzehogeschool Groningen, M. Heijne-Penninga, Hanzehogeschool Groningen, M. 
Brouwer, Hanzehogeschool Groningen, M.V.C. Wolfensberger, Hanzehogeschool Groningen 
 
Docentprofessionalisering / excellentie / honoursonderwijs 
 

Abstract 
Onderwijs aan studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma hen biedt, 
zogenaamde honoursstudenten, vraagt om een specifieke aanpak die aansluit bij de behoeften en 
wensen van deze studenten (Wolfensberger, 2012). Sinds 2013 biedt de Hanzehogeschool Groningen 
de leergang A Teacher’s Road to Excellence (ATRE) aan om docenten die betrokken zijn bij de 
begeleiding van deze honoursstudenten te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Aan de 
basis van ATRE ligt het gegeven dat docenten zich het beste ontwikkelen als zij actief kennis 
construeren, samen met collega’s leren én als de inhoud ervan aansluit bij de dagelijkse werkpraktijk 
(Van Veen et al, 2012). Een uitgangspunt dat binnen ATRE is vertaald naar de keuze om iedere 
deelnemer een zogenaamd interventieonderzoek (Wademan, 2005) in de eigen (honours)-
onderwijspraktijk uit te laten voeren. De docent ontwerpt een theoretisch onderbouwde 
interventieonderzoek, expliciet bedoeld om het leerproces van honoursstudenten te versterken of te 
verbeteren, en voert deze uit. Aan de hand van het onderzoek van één van de deelnemers naar de 
verwachtingen van honoursstudenten over de mate van vrijheid die zij hebben in een 
honoursprogramma, wordt een beeld geschetst van hoe dit honoursgerelateerde 
interventieonderzoek er uit kan zien en welke resultaten dit oplevert. 
 

Korte beschrijving 
Deze presentatie brengt in kaart hoe binnen een professionaliseringstraject voor honoursdocenten 
het uitvoeren van praktijkonderzoek op een zinvolle manier is geïntegreerd - vormgegeven in 
honours-gerelateerd interventieonderzoek uitgevoerd door docenten zelf- en tot concrete resultaten 
leidt die ten goede komen aan kwaliteit van hun dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
Voorstel 
Onderwijs aan studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma hen biedt, 
vraagt om docenten die pedagogisch en didactisch zijn toegerust om deze doelgroep te begeleiden 
(Wolfensberger, 2012). Deze studenten verschillen op een aantal gebieden van reguliere studenten. 
Ze leren sneller en kunnen meer autonomie en complexiteit aan (Scager, 2014). Ze zijn meer 
intrinsiek gemotiveerd en gedreven om te excelleren, hebben meer zelfvertrouwen, en scoren 
zichzelf hoger op competenties als kritisch denken en zelfregulatie (Kazemier et al., 2014; Scager et 
al., 2012). Om docenten te scholen in hun rol als honoursdocent, is binnen de Hanzehogeschool 
Groningen een leergang voor honoursdocenten ontwikkeld: A Teacher’s Road to Excellence (ATRE). 
Vanuit het uitgangspunt teach as you preach en om deelnemers actief te betrekken bij het 
honourswaardig maken van hun onderwijspraktijk, maakt interventieonderzoek een belangrijke 
onderdeel uit van deze leergang. De docent ontwerpt een theoretisch onderbouwde activiteit, 
expliciet bedoeld om het leerproces van honoursstudenten in zijn programma te versterken. De 
gepresenteerde good practice schetst een beeld van zo’n interventieonderzoek. 
 
De invulling van ATRE is gebaseerd op drie pijlers die essentieel zijn voor honoursdidactiek: het 
bevorderen van academische competenties, het bieden van vrijheid en autonomie en het stimuleren 
van een bevlogen gemeenschap (Wolfensberger, 2012). ATRE beslaat één studiejaar en bestaat uit 
zes trainingsdagen waarin verschillende aspecten uit genoemde pijlers worden bediscussieerd en 
geoefend. Deze trainingsdagen worden afgewisseld met vijf kleinschaliger zogenaamde Community’s 
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of Practices , waar de deelnemers hun persoonlijke leervragen in kunnen brengen. Leeruitkomsten 
van ATRE zijn onder andere het verbeteren en versterken van het eigen doceergedrag en het 
vergroten van de kennis over doceerstrategieën relevant voor honoursonderwijs. In deze good 
practice beperken we ons tot een honoursgerelateerde onderwijsinterventie die betrekking heeft op 
het vergroten van kennis over en bewustzijn van doceerstrategieën betreffende het bieden van 
vrijheid aan honoursstudenten. Doel van het integreren van interventieonderzoek in dit 
professionaliseringstraject is het optimaliseren van de eigen (honours)onderwijspraktijk door de 
deelnemer. Vanuit het oogpunt teach as you preach draagt deze werkwijze bij aan de onderzoekende 
houding en onderzoekskwaliteiten van de docent. 
 
Een belangrijk gegeven voor de vormgeving van professionaliseringsaanbod, is dat docenten zich het 
best ontwikkelen als zij actief kennis construeren, samen met collega’s leren én als de inhoud 
aansluit bij en ingebed is in de dagelijkse werkpraktijk (Van Veen et al, 2012). Het zelf uitvoeren van 
onderzoek door docenten blijkt een van de meest vruchtbare vormen van docentprofessionalisering 
en sluit aan bij deze uitgangspunten (OECD, 2009). Daarnaast functioneert onderzoek uitgevoerd 
door docenten zelf als een brug tussen theorie en praktijk (Zwart et al., 2012), draagt het bij aan de 
roep om meer evidence based onderwijs (Onderwijsraad, 2006) en bevordert het het delen van 
onderwijskundige kennis (Bosker, 2008). Het uitvoeren van onderzoek in de eigen onderwijspraktijk 
door de docent is een effectieve vorm van docentprofessionalisering (Bolhuis, 2009), niet alleen 
omdat het actief construeren van kennis bevorderd, maar ook om de rolmodel-functie van de docent 
naar de student toe te benadrukken (Harden en Crosby, 2000) en bij te dragen aan het vergroten van 
onderwijskundige kennis. 
 
De resultaten van de good practice geven inzicht in de verwachtingen van studenten als het gaat om 
de mate van vrijheid versus structuur die hun binnen het honoursonderwijs wordt geboden. De 
resultaten hebben ertoe geleid dat er aanpassingen zijn gedaan in zowel organisatie als invulling van 
de honoursbegeleiding. Dit resultaat staat model voor een algemener beeld dat zich na drie jaar 
ATRE begint te vormen en waarbij de interventieonderzoeken in toenemende mate leiden tot 
aanpassingen in de eigen onderwijspraktijk, maar inmiddels ook vaak navolging vinden in de 
onderwijspraktijk van andere deelnemers. 
 
Referenties 
Bolhuis, S. (2009). Onderzoek in de school? In: Bolhuis, S., Leenheer, P., Van Luin, G. (red) Dat zoeken 

we zelf wel uit. Over onderzoek in de school door docenten, teamleiders en 
(midden)management. Mesofocus 73, 17-27. Deventer: Kluwer.  

Bosker, R.J. (2008). Naar meer evidence based onderwijs! Pedagogische studiën, 85, 49-51.  
Harden, R. M., Crosby, J. (2000). AMEE Guide No 20: The good teacher is more than a lecturer - the 

twelve roles of the teacher. Medical Teacher, 22, 4, 334-347.  
Kazemier, E., Offringa, J., Eggens, L., Wolfensberger, M. V. C. (2014). Motivatie, leerstrategieën en 

voorkeur voor doceerbenadering van honoursstudenten in het hbo. Tijdschrift voor Hoger 
Onderwijs, 31, 4, 106-123.  
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Scager, K., Akkerman, S. F., Keesen, F., Tim Mainhard, M., Pilot, A., & Wubbels, T. (2012), 'Do honors 

students have more potential for excellence in their professional lives?', Higher Education, Vol. 
64 (1), 19-39.  

Van Veen, K., Zwart, R., & Meirink, J. (2012). What makes teacher professional development 
effective? A literature review. In: M. Kooy & K. van Veen (eds). Teacher learning that matters: 
international perspectives. New York: Routledge.  



 Terug naar de inhoudsopgave: 3e ronde parallelsessies 264 

 

Wademan, M.R. (2005). Utilizing development research to guide people-capability maturity model 
adoption considerations. Doctoral dissertation. Syracuse: Syracuse University. Dissertation 
Abstracts International, 67-01A, 434.  

Wolfensberger, M.V.C. (2012). Teaching for Excellence: Honors Pedagogies revealed. Münster: 
Waxmann  

Zwart, R., Van Veen, K., Meirink, J. (eds) (2012). Onderzoek in de school ter discussie: doelen, criteria 
en dilemma's. Universiteit Leiden.  



 Terug naar de inhoudsopgave: 3e ronde parallelsessies 265 

 

Onderzoekspresentatie 15 : Krachtige STEM-leraren vormen: naar een 
multidisciplinaire STEM didactiek 
H. Bossuyt, UC Leuven-Limburg, N. Vandamme, UC Leuven-Limburg 
 
Secundair onderwijs / STEM / vakdidactiek 
 
Abstract 
Om leerlingen in het secundair onderwijs motiverend en uitdagend onderwijs te bieden binnen de 
verschillende STEM-disciplines moeten STEM-leraren competent zijn om de gepercipieerde 
relevantie van hun vakgebied te verhogen en het  probleemoplossend vermogen van de leerlingen te 
stimuleren. Vanuit de lerarenopleiding moeten we hierop inspelen door een geïntegreerde STEM-
didactiek aan te bieden waarbij wordt ingezet op zowel het voorbereiden van aspirant-leraren in het 
ontwikkelen en begeleiden van specifieke STEM-projecten alsook op het 
onderwijzen van de aparte STEM-disciplines waarin linken tussen de verschillende STEM-disciplines 
voldoende tot uiting komen. 
Aan de hand van literatuuronderzoek en een enquête worden de noden en de doelen van een 
multidisciplinair STEM-didactiek traject in de Bacheloropleiding Secundair onderwijs onderzocht. 
Zowel ervaringsdeskundigen als aspirant-leraren worden hierbij bevraagd. De resultaten van dit 
onderzoek geven aan dat om aspirant leraren optimaal op te leiden tot krachtige STEM-leraren een 
STEM-didactiek traject ontwikkeld moet worden dat: 

 aspirant leraren bewust maakt van de tekortkomingen van de huidige aanpak; 

 goede praktijkvoorbeelden aanreikt voor multidisciplinair STEM-onderwijs waar ‘inquiry 
based learning’ centraal staat; 

 aspirant leraren in staat stelt om relevante STEM-aspecten te implementeren in een 
verscheidenheid van contexten. 

 
Korte beschrijving 
Dit onderzoek maakt deel uit van een OOF-project (Krachtige STEM-leraren vormen, OOF2014/38) 
waarbij zowel de UCLL als de KULeuven op zoek gaan naar een didactiek om de lerarenopleidingen 
wetenschappen en technologie klaar te stomen voor een uitdagend en motiverend STEM-onderwijs. 
 
Inleiding en theoretisch kader 
Ondanks het aanzienlijk pakket wiskunde en wetenschappen vinden veel leerlingen van het 
secundair onderwijs de inhouden abstract, theoretisch en daardoor weinig relevant (1). Door de 
opdeling in vakgebieden bouwen ze bovendien weinig of geen ervaring op in het oplossen van 
realistische multidisciplinaire problemen. 
Om leerlingen motiverend en uitdagend onderwijs te bieden binnen de verschillende STEM-
disciplines moeten STEM-leraren competent zijn om de gepercipieerde relevantie van hun vakgebied 
te verhogen en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen te stimuleren. Vanuit de 
lerarenopleiding moeten we hierop inspelen door een geïntegreerde STEM-didactiek aan te bieden 
waarbij wordt ingezet op zowel het voorbereiden van aspirant leraren in het ontwikkelen en 
begeleiden van specifieke STEM-projecten alsook op het onderwijzen van de aparte STEM-disciplines 
waarin linken tussen de verschillende STEM-disciplines tot uiting komen 
(2,3,4). 
 
Onderzoeksvraag 
Welke doelen schuiven ervaringsdeskundigen en aspirant-leraren naar voor bij de ontwikkeling van 
een multidisciplinair STEM-didactiektraject? 
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Methode 
Een enquête (20 ervaren leraren wiskunde/wetenschappen en 53 aspirant leraren in een STEM-
discipline) werd ontwikkeld om zicht te krijgen op: 
cruciale kenmerken van STEM-leraren; 
huidige en ideale aanpak van STEM-vakken; 
noodzaak en mogelijkheden van een didactiektraject met een geïntegreerde STEM-aanpak. 
Op basis van deze resultaten en de literatuur worden de doelen van een didactiektraject ontwikkeld 
om aspirant leraren voor te bereiden als krachtige STEM-leraren. 
 
Resultaten 
Cruciale eigenschappen van goede STEM-leraren. 
Uit analyse van de 73 bevragingen blijkt een hoge variëteit in antwoorden zowel onder de 
ervaringsdeskundigen als onder de aspirant leraren. 
De focus van beide groepen respondenten is anders: ervaringsdeskundigen beklemtonen specifieke 
STEM- eigenschappen zoals multidisciplinair denken en ‘inquiry based learning’, terwijl de aspirant-
leraren meer algemene pedagogische kwaliteiten opsommen als cruciale eigenschappen van goede 
STEM-leraren. 
 
Aanwezigheid van specifieke STEM-aspecten in het secundair onderwijs 
Op basis van een literatuuronderzoek (5,6,7) werden 9 specifieke STEM-aspecten geselecteerd. De 
deelnemers werd gevraagd in welke mate deze specifieke STEM-aspecten aanwezig zijn in de huidige 
en ideale aanpak van het STEM-onderwijs. De antwoorden variëren tussen 1 (niet aanwezig) tot 4 
(sterk aanwezig). Het gemiddelde van de antwoorden werd berekend en is weergegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Aanwezigheid van specifieke STEM aspecten in het secundair onderwijs: gemiddelde van de 
respondenten (1: niet aanwezig tot 4: sterk aanwezig) 
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Noodzaak en mogelijkheden van een multidisciplinair STEM-didactiektraject 
Om de noodzaak en mogelijkheden in te schatten van een didactiektraject dat aspirant-leraren 
opleidt tot krachtige STEM-leraren, werden de deelnemers naar hun mening gevraagd omtrent 8 
stellingen. Figuur 2 geeft de gemiddelde score van de respondenten weer waarbij de antwoorden 
variëren tussen helemaal niet akkoord (1), en helemaal akkoord (4). 
 

 
Figuur 2:Noodzaak en mogelijkheden van een multidisciplinair STEM-vak: gemiddelde score van de 
respondenten (1: helemaal niet akkoord tot 4 helemaal akkoord) 
 
Discussie 
Aspirant leraren vinden het moeilijk om de specifieke competenties van STEM-leraren op te sommen. 
Zowel ervaringsdeskundigen als aspirant leraren zijn van oordeel dat er een verschil is tussen de 
huidige en ideale aanpak van het STEM-onderwijs. 
 
Een verschuiving is noodzakelijk van kennisgerichtheid en uitvoeren van oplossingsmethodes naar 
het bedenken van oplossingsmethodes, actief leren, aansluiten bij een realistische context, 
conceptueel inzicht, motiverende en multidisciplinaire aanpak. 
 
Aspirant-leraren maken onvoldoende het onderscheid tussen het uitvoeren en bedenken van 
oplossingsmethodes waardoor ze een verhoging van beiden nastreven in de ideale aanpak. 
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Ervaringsdeskundigen en aspirant-leraren zien de meerwaarde in van een multidisciplinair STEM-
didactiektraject dat de basis moet vormen voor de implementatie van een krachtige leeromgeving in 
een verscheidenheid van contexten. 
 
Besluit 
Ervaringsdeskundigen en aspirant-leraren geven aan dat een multidisciplinair STEM-didactiektraject 
opportuun is en dat volgende doelen moeten nagestreefd worden: 
Doel 1 Aspirant-leraren kunnen het STEM-lerarenprofiel onderscheiden van het algemeen 
lerarenprofiel 
Doel 2 Aspirant-leraren zijn zich bewust van de tekortkomingen van de huidige aanpak 
Doel 3 Aspirant-leraren maken kennis met en erkennen de kwaliteit van goede praktijkvoorbeelden 
voor multidisciplinair STEM-onderwijs waar ‘inquiry based learning’ centraal staat 
Doel 4 Aspirant-leraren zijn in staat om relevante STEM-aspecten te implementeren in een 
verscheidenheid van contexten. 
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(1) Bransford, J e.a. (1999). How People Learn Brain, Mind, Experience, and School. NATIONAL 
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(2012). Vlaamse Regering.  
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Onderzoekspresentatie 161 : Omgaan met Bumby Moments in de context van 
Technisch Beroepsonderwijs 
E.B. Klatter, Fontys Hogescholen, C. Vloet, Fontys Hogescholen, G.H.M. Kessels, Summa College, 
S.A.M. Janssen, Fontys Hogescholen 
 
Bumpy moments in techniek / professionele identiteit leraren technisch beroeps 
/ vakdidactisch handelen 
 
Abstract 
Welke didactische doceerstrategieën hanteren leraren binnen technisch beroepsonderwijs om hun 
onderwijsdoelen te bereiken? Meer specifiek: hoe handelen docenten wanneer zij met onverwachte 
situaties worden geconfronteerd in hun les? Eerder onderzoek naar de Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) laat zien dat leraren in het technisch domein zich met name als ‘vakexpert’ 
gedragen, waarbij zij vooral focussen op de vakinhoud in plaats van op het leerproces en de 
cognitieve ontwikkeling van hun leerlingen of studenten (Klatter & Vloet, 2014). 
De huidige studie focust op ‘bumby moments’ (BM’s) die leraren ervaren in hun onderwijspraktijk. 
Bumpy moments zijn momenten waarbij men achteraf denkt: ‘Ik heb op een voor mij legitieme 
manier gehandeld, maar ik zie ook een legitiem handelingsalternatief.’ De vraag is: Wat wijzen 
docenten aan als BM’s en welke opvattingen liggen daaronder? 
De onderzoeksresultaten, in termen van typen bumpy moments en handelingspatronen van de 
docenten, worden op de conferentie gepresenteerd. De onderliggende overwegingen en opvattingen 
bieden mogelijk in samenhang met de professionele identiteit van leraren handvatten voor 
implicaties voor het vakdidactisch opleiden van leraren voor technische beroepen. 
 

Korte beschrijving 
Onderzoek naar het handelingsrepertoire van docenten binnen de concrete onderwijspraktijk en 
potentiele bumpy moments expliciteert onderliggende argumentaties en opvattingen ten aanzien 
van onderwijsstrategieën en het pedagogisch/didactisch handelen. Het representeert exact 
Professionalisering in en door Onderzoek. Bewustwording bij docenten faciliteert hun 
onderwijskundig handelen ten gunste van leerprocessen van hun studenten.  
 
Inleiding en theoretisch kader 
Het Bloemmodel (HBO-raad, 2012) vormt een conceptueel model voor vakdidactiek van Leraren 
Technische Beroepen. Het hart wordt gevormd door a) de professionele identiteit van de leraar, 
waarin opvattingen over onderwijs en henzelf centraal staan. Daaromheen zijn vier kennissegmenten 
gepositioneerd, namelijk: b) de vakinhoud, b) beroepscontext, c) de doelgroep, en d) didactische 
methoden. De segmenten b en d appelleren aan de pedagogical content knowledge (Shulman, 1986). 
PCK of vakdidactiek verwijst naar de kennis van de docent over leerprocessen van zijn doelgroep met 
betrekking tot domein-specifieke concepten en processen. Recent onderzoek naar de PCK onder 
docenten techniek geeft aan dat vakdidactiek niet in relatie tot leerdoelen wordt omschreven, noch 
tot leerprocessen van de betreffende doelgroep (Janssen, 2012; Klatter, Wildeman, Vloet & Janssen, 
2014). Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop docenten doceerstrategieën inzetten bij het 
onderwijzen van domein-specifieke concepten, focust dit onderzoek zich op het handelen van 
docenten bij zogenaamde ‘bumpy moments’. Bumpy moments kenmerken zich als situaties waarin 
op een bepaalde manier is gehandeld, maar waarbij ook heel goed een handelingsalternatief 
denkbaar was. Het gaat om mini-dilemma’s waarover de docent tijdens de les, meestal in een split-
second, een keuze moest maken. 
 
Onderzoeksvragen 
In hoeverre richten docenten techniek hun onderwijs bewust in om het leerproces van studenten te 
bevorderen? 
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Welke overwegingen hebben leraren wanneer zij omgaan met bumpy moments gedurende hun 
onderwijs? 
 
Methode 
Twintig docenten, werkzaam in het VMBO, MBO, HBO en een technische lerarenopleidingen, 
participeerden in het onderzoek. Per docent is een les geobserveerd en vastgelegd op video. 
Vervolgens selecteerde elke docent (minimaal) vijf bumpy moments, die in een nagesprek met de 
onderzoeker zijn besproken. Daarbij werd ingegaan op het beoogde onderwijsdoel en de 
overwegingen die bij de aanpassingen van doceerstrategie een rol speelden. De nagesprekken zijn 
geanalyseerd langs vier onderliggende thema’s; het doel van de les, (bewust) strategiegebruik, 
onderliggende opvattingen, en de professionele identiteit van de docent. 
  
Resultaten 
De data worden op dit moment geanalyseerd. De observaties en nagesprekken bieden inzicht in hoe 
docenten anticiperen op leerproblemen die zich tijdens lessen voordoen. Tevens bieden de 
nagesprekken inzicht in hoe leraren omgaan met bumpy moments en wat de overwegingen waren 
hoe om bepaalde strategieën te gebruiken. Voorlopige resultaten verwijzen naar een tweedeling van 
bumpy moments; enerzijds pedagogische van aard, refererend naar studentengedrag dat het 
onderwijsproces beïnvloedt, anderzijds inhoudsgerelateerd, refererend naar misconcepten die 
studenten hebben. De verwachting is dat de professionele identiteit van leraren, samenhangt met de 
selectie van bumpy moments, de taakopvatting en -uitvoering en het zelfbeeld dat ze hebben. 
 
Conclusies en discussie 
We verwachten meer inzicht te krijgen in de didactische methoden en doceerstrategieën die leraren 
hanteren tijdens BM’s in hun lessen. Eerste resultaten laten zien dat een meerderheid van de BM’s 
geassocieerd worden met pedagogische elementen, ipv inhouds-gerelateerde elementen, zoals 
misconcepties. Tevens lijkt het erop dat oplossingsstrategieën van docenten niet zozeer gericht zijn 
op het onderzoeken van de leerprocessen van studenten, maar op het aanbieden van 
vakinhoudelijke content. Door het uitvoeren van video-coaching worden docenten uitgedaagd om 
een meer kritisch, reflecterende houding aan te nemen. 
 
Implicaties voor leraren opleiden 
De verkregen kennis en inzichten kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van het vakdidactisch 
onderwijs binnen het technisch beroepsonderwijs en het onderwijs voor lerarenopleiding. De 
methode die voor deze studie ontwikkeld is om de BM’s te onderzoeken lijkt een geschikte wijze om 
het professioneel handelen van docenten te bevorderen. Een groter bewustzijn van persoonlijke 
opvattingen en proposities in hun professionele identiteit, leidt tot veranderingsbereidheid, en biedt 
docenten tools om het onderwijskundig handelen in de praktijk te ontwikkelen. 
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Onderzoekspresentatie 12 : Kritische internet- en onderzoeksvaardigheden: 4 
modellen vergeleken 
J.M. Banine-de Smit, Technische Universiteit Eindhoven, A.A.J. van den Beemt, Technische Universiteit 
Eindhoven, P.J. den Brok, Technische Universiteit Eindhoven 
 
Internetvaardigheden / onderzoeksvaardigheden 
 

Abstract 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs gebruiken het internet als belangrijke informatiebron bij het 
uitvoeren van informatie opdrachten. Het internet is echter niet bedoeld als leermiddel en leerlingen 
komen veel irrelevante en onbetrouwbare informatie tegen. Leerlingen moeten leren hoe ze 
informatie kunnen beoordelen op juistheid en relevantie. Docenten begeleiden leerlingen hierbij, 
ondanks dat ze zelf niet altijd de benodigde didactische en informatievaardigheden in huis hebben. 
Docenten kunnen daardoor de leerlingen niet altijd bieden wat zij nodig hebben. In deze studie 
worden vier modellen naast elkaar gelegd om te bepalen welke vaardigheden leerlingen volgens 
wetenschappers nodig hebben voor het oplossen van informatieproblemen en het vinden en 
evalueren van juiste en relevante informatie. Daarnaast wordt er gekeken naar de toepassing van 
deze vaardigheden in praktijk studies waarin leerlingen één of meerdere van deze vaardigheden 
krijgen aangeleerd. Het doel is te achterhalen welke vaardigheden het meest effectief blijken voor 
leerlingen die informatieproblemen moeten oplossen. 
 

Korte beschrijving 
Het belang van het oplossen van informatieproblemen door leerlingen op middelbare scholen wordt 
steeds groter en docenten hebben scholing nodig om dit proces goed te kunnen begeleiden. De 
eigen informatievaardigheden van docenten zijn niet altijd voldoende om informatievaardigheden 
over te kunnen brengen op leerlingen. 
 
Inleiding 
Leerlingen in het middelbaar onderwijs krijgen steeds meer schoolopdrachten waarbij ze 
informatieproblemen moeten oplossen (Walraven, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2009). Leerlingen 
willen de informatie snel kunnen vinden en gebruiken daarom graag het internet (Blikstad-Balas & 
Hvistendahl, 2013). Echter, de informatie die ze vinden is niet altijd van goede kwaliteit (Wiley et al., 
2009). Het aanleren van goede onderzoeksvaardigheden zou een oplossing kunnen zijn voor dit 
probleem. 
 
Theoretisch kader 
ICT in het onderwijs biedt kansen, maar behoeft ook nieuwe vaardigheden (Leu, O’Byrne, Zawilinski, 
McVerry, & Everett-Cacopardo, 2009), omdat informatie op het internet anders is dan informatie in 
lesboeken. Leerlingen vinden het internet aantrekkelijker dan boeken, maar leren met behulp van 
het internet is moeilijker (Kuiper, Volman, & Terwel, 2009). Leerlingen moeten zich realiseren dat 
niet alle informatie op het internet van goede kwaliteit is (Lucassen & Schraagen, 2011). Het is vaak 
onduidelijk wie de auteur is van internet informatie (Steyaert, 2000) en welke bedoelingen hij heeft 
(Fabos, 2004). Onderzoek is noodzakelijk omdat leerlingen de benodigde internetvaardigheden niet 
lijken te bezitten (Brand-Gruwel, 2012; Walraven et al., 2009), maar ook docenten lijken niet 
voldoende in staat leerlingen internetvaardigheden aan te leren (Van der Kaap & Schmidt, 2007). 
Internetvaardigheden zouden op een gestructureerde manier kunnen worden aangeleerd als er 
gebruik wordt gemaakt van een IPS model (Information Problem Solving). Een IPS model beschrijft de 
(deel-)vaardigheden die leerlingen moeten hebben voor het goed uitvoeren van IPS opdrachten 
(Brand-Gruwel, Wopereis, & Walraven, 2009; Kuhlthau, 1966; Stripling & Pitts, 1988; Willer & 
Eisenberg, 2014). 
Het evalueren informatie is geen nieuwe vaardigheid maar een algemene intellectuele vaardigheid 
die zich niet vanzelf ontwikkelt (Voogt, Erstad, Dede, & Mishra, 2013). Echter, door het gebruik van 
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het internet als leermiddel is voor leerlingen deze vaardigheid wel belangrijker geworden omdat de 
betrouwbaarheid van de gevonden informatie ter discussie staat (Fabos, 2004) en de hoeveelheid 
informatie online groot is (Van der Kaap & Schmidt, 2007). De taak van de docent verschuift 
daardoor van bron van informatie naar gids in het leerproces (Kuiper, Volman, & Terwel, 2005). Een 
duidelijk stappenplan voor het oplossen van informatieproblemen kan docenten hierbij helpen. 
Dat stappenplan wordt in dit paper verkregen door het vergelijken van 4 modellen en het analyseren 
van wat de samenstellers van deze modellen belangrijke vaardigheden vonden. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke informatievaardigheden moeten volgens onderzoekers aan leerlingen worden aangeleerd en 
welke van deze informatievaardigheden blijken in praktijkonderzoek het meest effectief? 
 
Methode 
Vier modellen voor IPS (Information Problem Solving) worden vergeleken om te komen tot een 
nieuw model waarin de belangrijkste vaardigheden worden opgenomen (Brand-Gruwel et al., 2009; 
Kuhlthau, 1966; Stripling & Pitts, 1988; Willer & Eisenberg, 2014) Dit nieuwe model wordt vervolgens 
vergeleken met praktijkonderzoek naar internetvaardigheden in de onderwijspraktijk. 
 
Resultaten 
Voorlopige resultaten wijzen uit dat er in de vier modellen 18 deelstappen/vaardigheden kunnen 
worden onderscheiden die leerlingen nodig hebben voor IPS. Deze stappen worden vergeleken met 
praktijkonderzoeken betreffende kritische internetvaardigheden van leerlingen. Uit de 
praktijkonderzoeken lijkt naar voren te komen dat leerlingen vooral gebaat zijn bij lessen waarin de 
informatievaardigheden integraal ingebed zijn met instructie over de te volgen stappen (Lazonder & 
Rouet, 2008). De docent is in dit proces vooral gids (Lau & Yuen, 2014), waarbij hij de leerling 
ondersteunt bij het uitvoeren van de opdracht (Castek, Coiro, Guzniczak, & Bradshaw, 2012). 
Het aanleren van goede onderzoeksvaardigheden is een proces van lange adem. Het is daarom van 
belang dat de onderzoeksvaardigheden in het bestaande curriculum worden ingepast en niet als een 
apart vak worden onderwezen (Voogt et al., 2013). Dit vooral omdat er geen transfer plaatsvindt 
(Herring, 2011). 
 
Conclusie/discussie 
Uit het onderzoek blijkt vooral dat het van belang is dat deze informatievaardigheden integraal 
worden onderwezen en dat ze in het gehele curriculum terugkomen. Deze vaardigheden zijn nog niet 
integraal getoetst bij leerlingen en docenten. Het lijkt van belang dat te doen om te achterhalen waar 
hiaten zitten. Docenten kunnen dan opgeleid worden waardoor zij beter in staat zijn leerlingen 
informatievaardigheden aan te leren. 
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Symposium 18 : Professionaliseringsactiviteiten gericht op professionele 
ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek 
M. Willemse, Hogeschool Windesheim, F. Boei, Hogeschool Windesheim, L. van Wessum, Hogeschool 
Windesheim, G.G. van Veldhuizen, Hogeschool van Amsterdam, M.E.M. Enthoven, Hogeschool van 
Amsterdam 
 
Lerarenopleiders / praktijkgericht onderzoek / professionele ontwikkeling 
 
Abstract  
Dit symposium richt zich op professionaliseringsactiviteiten in het hoger beroepsonderwijs ter 
ondersteuning van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in onderzoek of het 
begeleiden van studentenonderzoek. Hoewel de aandacht voor praktijkgericht onderzoek door 
lerarenopleiders en studenten is toegenomen, is dit voor opleiders aan pabo’s of tweede graad 
opleidingen niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk.  Als gevolg hiervan zijn opleidingen 
verschillende initiatieven gestart om opleiders te ondersteunen in het doen van onderzoek, of het 
begeleiden van studentenonderzoek. Dit symposium geeft een overzicht van deze initiatieven die in 
Nederland ondernomen zijn en bespreekt twee specifieke onderzochte voorbeelden uit de praktijk. 
 
Voorzitter: Martijn Willemse 
Discussiant: Ruben Vanderlinde 
 
Korte beschrijving 
Dit symposium richt zich op de professionaliseringsactiviteiten die in lerarenopleidingen worden 
aangeboden gericht professionele ontwikkeling van opleiders in en door onderzoek (het thema van 
het congres) en sluit daarmee goed aan bij het congres. Het biedt zowel een overzicht van 
activiteiten die in Nederland worden aangeboden als een verdieping ten aanzien van twee 
onderzochte casussen. 
 
Beschrijving van het symposium  
Binnen lerarenopleidingen aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs (hbo) is het uitvoeren van 
praktijkgericht onderzoek en het begeleiden van het onderzoek van studenten steeds belangrijker 
geworden (Boei e.a., 2014; Willemse en Boei, 2013). Dit is echter niet voor iedere opleider altijd even 
eenvoudig. Daarom zijn er verschillende initiatieven ondernomen om opleiders te ondersteunen in 
hun professionele ontwikkeling ten aanzien van onderzoek of het begeleiden daarvan  (Van 
Vlokhoven e.a., 2013). Tegelijkertijd is er nog veel onbekend wat voor verschillende 
professionaliseringsactiviteiten opleidingen organiseren, in hoeverre deze activiteiten daadwerkelijk 
bijdragen aan de professionele ontwikkeling van opleiders, waar de uitdagingen liggen voor 
professionaliseringsbeleid  en vormgeving van deze activiteiten. Dit  symposium beoogt een bijdrage 
te leveren aan de discussie over professionele ontwikkeling van opleiders en bestaat uit twee 
onderdelen. In het eerste onderdeel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek in 
Nederland onder leidinggevenden en lerarenopleiders van meerdere pabo’s en tweedegraad 
opleidingen naar professionaliseringsactiviteiten voor lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek 
en/of het begeleiden van studentenonderzoek. In het tweede onderdeel worden twee onderzochte 
professionaliseringsactiviteiten nader toegelicht. In het symposium zal zowel aandacht besteed 
worden aan de uitkomsten van de verschillende onderzoeken als aan discussie over wat dit kan 
betekenen voor beleid en vormgeving  van professionaliseringsactiviteiten voor lerarenopleiders. 
 
Presentatie 1: Professionaliseren van lerarenopleiders met betrekking tot  het doen en begeleiden 
van onderzoek: een landelijke survey 
F. Boei, M. Willemse, Q. Kools, G. Geerdink, L. van Katwijk, H. Koopmans, L. van Wessum 
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Inleiding 
Zoals in de introductie van dit symposium al is genoemd, doet het uitvoeren van praktijk gericht 
onderzoek en het begeleiden van studentenonderzoek een steeds groter wordend beroep op de 
lerarenopleider (Willemse & Boei, 2013). Tal van instellingen zien zich daardoor geplaatst voor de 
uitdaging om lerarenopleiders op dit punt te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.  Dit 
onderzoek is erop gericht om een beter beeld te krijgen van al deze diverse initiatieven binnen 
Nederlandse pabo’s en tweedegraad opleidingen en om lering te trekken van elkaars inspanningen.   
 
Theoretisch kader 
Verschillende redenen kunnen er gegeven worden voor de noodzaak om lerarenopleiders in het hbo 
te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling in onderzoek of het begeleiden daarvan. 
Allereerst hebben deze opleidingen traditiegetrouw een focus op onderwijs in plaats van onderzoek 
(Boei e.a., 2014) en worden lerarenopleiders meestal aangenomen op basis van hun expertise als 
leraren basis- of voortgezet onderwijs in plaats van een expertise op het terrein van onderzoek 
(Griffiths e.a., 2010). Deze opleiders beschouwen zich vaak meer leraar van leraren dan onderzoeker 
(Smith, 2005). Ten tweede is de onderzoekservaring die men heeft, vaak gedateerd (Willemse & Boei, 
2013).  Ook verschillen opleiders vaak in academische achtergrond (zoals psychologie, biologie, 
geografie) wat kan betekenen dat ze verschillende beelden van onderzoek hebben  (Ham & Kane, 
2004). Kortom, professionaliseringsactiviteiten kunnen verschillende doelen dienen zoals: opleiders 
vaardiger te maken in onderzoek of het begeleiden van onderzoek, het creëren van een 
gemeenschappelijke visie op praktijkgericht onderzoek of het bijdragen aan een onderzoekscultuur. 
Dit soort activiteiten kunnen ook in vorm verschillen: van cursorische activiteiten tot 
leergemeenschappen, of intervisiebijeenkomsten (Van Vlokhoven e.a., 2013).  Onduidelijk is op 
welke wijze opleiders het beste ondersteund kunnen worden in hun professionele ontwikkeling. De 
diversiteit aan initiatieven binnen de verschillende opleidingen maken het relevant om te verkennen 
wat er precies wordt aangeboden, voor wie deze (op basis van welke visie) bedoeld zijn en op welke 
wijze deze inspanningen ook door de participanten worden gewaardeerd.  
De vragen die centraal staan zijn: 
Welke professionaliseringsactiviteiten ten aanzien van het doen van praktijkgericht onderzoek of het 
begeleiden daarvan worden er volgens leidinggevenden van lerarenopleidingen basis en voorgezet 
onderwijs en volgens lerarenopleiders georganiseerd? 
Hoe worden deze vormen door hen gewaardeerd? 
 
Methode 
Om de bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, is gebruik gemaakt van een tweetal (digitale) 
vragenlijsten. De eerste vragenlijst was gericht aan leidinggevenden van de opleidingen. Een tweede 
vragenlijst is gestuurd aan lerarenopleiders van deze instellingen.  Enerzijds is hierbij gebruik 
gemaakt van het ledenbestand van de VELON, anderzijds is de vragenlijst ook verspreid onder 
lerarenopleiders door leidinggevenden die bij de voorgaande vragenlijst aan hadden gegeven 
daartoe bereid te zijn.  
In de eerste vragenlijst werden leidinggevenden bevraagd naar het beleid dat zij binnen hun 
instelling voerden met betrekking tot praktijkgericht onderzoek binnen hun organisatie en het 
begeleiden van studentenonderzoek en het belang dat ze hechten aan praktijkgericht onderzoek en 
aan het organiseren van professionaliseringsactiviteiten. Daarnaast werd gevraagd welke 
professionaliseringsmogelijkheden zij boden om lerarenopleiders te bekwamen op dit gebied, hoe zij 
deze evalueren.  
De vragenlijst voor lerarenopleiders volgde grotendeels hetzelfde stramien, met dit verschil dat er 
dieper werd ingegaan op de gevolgde professionaliseringsvormen: gepercipieerde doelen, positieve 
zowel als negatief beoordeelde aspecten werden geïnventariseerd evenals wensen voor verdere 
professionalisering. 
Beide vragenlijsten waren een mix van open en gesloten vragen. Een aantal van deze laatste hadden 
de vorm van stellingen waar door middel van Likertschalen op gereageerd kon worden. Bij de analyse 
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van de surveys is dan ook een mix van technieken ingezet. Open vragen werden in eerste instantie op 
basis van een inductieve analyse verwerkt en beschreven (Patton, 2015). Andere vragen konden 
statistisch worden geanalyseerd. Afhankelijk van het data niveau werd hierbij gebruik gemaakt van 
Chi-kwadraat toetsen, ANOVA’s en afhankelijke t-toetsen. Incidenteel werd gebruik gemaakt van de 
berekening van een correlatie om een verband te controleren. Op exploratieve wijze werd gekeken 
of patronen konden worden ontdekt in de gegeven antwoorden. Met name werd gekeken of er 
verschillen te onderkennen waren tussen lerarenopleiders en leidinggevenden van de PABO (lager 
onderwijs) als Voortgezet Onderwijs (secondair onderwijs). Daarnaast is bij de lerarenopleiders 
gekeken of persooongebonden kenmerken zoals vooropleiding, jaren ervaring als lerarenopleider en 
geslacht significant verschillende uitkomsten zou geven. 
Tot slot is daar waar mogelijk (op basis van identieke vraagtelling) een vergelijking gemaakt tussen de 
antwoorden gegeven door de leidinggevenden en die van de lerarenopleiders. Een vergelijking op 
instellingsniveau was helaas door de respons van lerarenopleiders op instituutsniveau niet mogelijk. 
Als alternatief is er daarom voor gekozen om de gegevens van de PABO’s te vergelijken met die van 
het Voortgezet Onderwijs 
 
Resultaten 
De respons op de eerste vragenlijst bedroeg 86% terwijl de respons op de tweede vragenlijst  lager 
ligt (34%). Zowel opleiders als leidinggevenden zijn van mening dat praktijkgericht onderzoek en het 
organiseren van professionaliseringsactiviteiten belangrijk is. Echter, tussen opleiders van Primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs blijken significante verschillen te bestaan over de doelen. Met 
name (in)formele intervisie gericht op het begeleiden van studenten onderzoek en interne cursussen 
gericht op het doorlopen van de onderzoekscyclus zijn de professionaliseringsactiviteiten die het 
meest gevolgd en aangeboden worden. Ook hier blijken significante verschillen tussen type 
opleiding, maar ook Sexe. Vrouwelijke opleiders volgen significant meer cursussen gericht op het 
begeleiden van studenten onderzoek, terwijl mannen met name kiezen voor informele intervisie. De 
huidige activiteiten blijken hoog gewaardeerd te worden door leidinggevenden en opleiders. Volgens 
hen dragen de activiteiten bij aan gemeenschappelijke taal en beelden ten aanzien van onderzoek 
doen, of begeleiden. Opleiders blijken met name behoefte te hebben aan een voortzetting van de 
bestaande activiteiten in de vorm van een verdere verdieping. 
 
Conclusies 
De voorlopige resultaten illustreren dat er veel intervisie en cursorische 
professionaliseringsactiviteiten worden aangeboden. Hoewel de waardering hiervoor hoog blijkt, kan 
kunnen er diverse vragen gesteld worden over de uitvoering en waarde van deze activiteiten. Deze 
vragen zullen tijdens de presentatie aan de orde komen.  
 
Presentatie 2: Een training voor lerarenopleiders gericht op het begeleiden van onderzoek 
L. van Wessum, M. Vrakking, A. van der Waarde 
 
Inleiding 
De druk op de kwaliteit van het afstudeeronderzoek van leraren in opleiding groeit. Daarom hebben 
de lerarenopleidingen van onze hogeschool een visie op praktijkgericht onderzoek ontwikkeld 
waarbij gewenste veranderingen in de onderwijspraktijk worden geïnterpreteerd en gefaseerd 
volgens de interventiecyclus (Van Strien 1997; Verschuren, 2009). Elke fase in dit veranderingsproces 
vereist informatie en kennis die door studenten in hun afstudeeronderzoek kan worden gevonden of 
ontwikkeld middels onderzoek. Voor elke fase is een specifiek type onderzoek passend. Daarbij is ook 
gekeken naar de leerdoelen die we hebben geformuleerd voor onze bachelor- en masterstudenten in 
de verschillende stadia van hun studie (Enthoven & Oostdam, 2014). We veronderstellen dat het 
werken met deze onderzoekstypologieën  studenten en hun begeleiders helpt om focus te houden in 
het onderzoek. Om deze visie ingang te doen vinden bij de begeleiders van het LIO-praktijkonderzoek 
is een training georganiseerd.  
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Theoretisch kader 
Om dit model ingang te doen vinden in de curricula is draagvlak onder lerarenopleiders onmisbaar. 
Daarom is op basis van dit model een training ontworpen. Met deze training worden drie doelen 
beoogd: 
Het eigen maken  van de visie op praktijkgericht onderzoek door de lerarenopleiders. 
Het vergroten van de kennis van lerarenopleiders over het doen van praktijkgericht onderzoek 
volgens de interventiecyclus. 
Het vergroten van de benodigde vaardigheden van lerarenopleiders om hun studenten te begeleiden 
aan de hand van dit model. 
Wij veronderstellen dat de eisen die gelden voor een training voor docenten, ook gelden voor 
training van lerarenopleiders. Belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van een training voor 
lerarenopleiders zijn de verbinding met de  vakdidactiek (pedagogical content knowledge), het 
gebruik van actieve en onderzoekende leeractiviteiten, de collectieve participatie van 
lerarenopleiders, een optimale omvang van de training en de borging van de opbrengsten, goede, op 
evidence gebaseerde inbreng en de afstemming op visie en beleid van de school of opleiding. 
Bovendien moet het ontwerp van de training gebaseerd zijn op een theory of improvement. Zo’n 
theory of improvement onderbouwt de relatie tussen de interventie, de kennis en de attitudes en 
het  begeleidingsgedrag van de trainers en de beoogde leeropbrengsten voor de lerarenopleiders: 
een betere toerusten om het onderzoeksproject van studenten te begeleiden. Kortom zo’n theory of 
improvement geeft antwoord op de vraag waarom en op welke manier de training zal werken (Van 
Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). 
Gezien de veronderstelde beginsituatie van de lerarenopleiders (weinig kennis van en ervaring met 
praktijkgericht onderzoek) is gekozen voor een trainingsopzet waar een duidelijke plek is voor de 
inbreng van nieuwe kennis en het trainen van nieuwe vaardigheden.  Zo’n opzet kan evenzeer 
bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden over het begeleiden van 
praktijkgericht onderzoek door studenten, als meer op reflectie gerichte benaderingen (supervisie, 
community of inquiry) (Van Vlokhoven, Kools, Geerdink, Boei, & Willemse, 2013). Om het 
praktijknabije karakter van de training en de relatie met de vakdidactiek te benadrukken is gekozen 
voor ervaren docent-onderzoekers als trainers met een vergelijkbare disciplinaire achtergrond als de 
te trainen lerarenopleiders (i.e. maatschappijvakken resp. wis- en natuurkunde en 
levenswetenschappen). 
 
Onderzoeksvragen 
Parallel aan de training werd een monitoronderzoek uitgevoerd om antwoord te krijgen op de 
volgende vragen: 
Welke kennis en vaardigheden worden door de betrokken lerarenopleiders als nieuw ervaren? 
Hoe beïnvloedt deze kennis volgens de betrokken lerarenopleiders hun rol als 
onderzoeksbegeleider? 
 
Methode 
Aan het eind van elke bijeenkomst vulden de deelnemers een  learner report in (De Groot, 1980). De 
archetypische vragen uit het learner report werden toegespitst op de specifieke inhoud van de 
trainingsbijeenkomst, bijvoorbeeld “met betrekking tot … heb ik geleerd dat …”. De onderzoeksdata 
hebben betrekking op twee groepen die het trainingsprogramma hebben gevolgd in het studiejaar 
2013 – 2014: een groep lerarenopleiders uit de maatschappijvakken en één groep uit de exacte en 
natuurwetenschappen. In totaal zijn 117 learner reports geanalyseerd: 74 uit het cluster exact (N = 
16) en 43 uit het cluster maatschappijvakken (N = 14). Alle learner reports werden door twee 
onderzoekers onafhankelijk gecodeerd.  
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Resultaten 
De interventiecyclus wordt gezien als een zeer bruikbaar didactisch hulpmiddel. Men neemt afscheid 
van het idee dat praktijkgericht onderzoek noodzakelijkerwijs een interventie moet inhouden. 
Nieuwe inzichten van respondenten zijn de prominente rol van het theoretisch kader voor het 
onderzoek, de vele mogelijke  dataverzamelingstechnieken en manieren om betrouwbaarheid en 
validiteit te bevorderen. 
Veel begeleiders zijn tot het inzicht gekomen dat de student sturing nodig heeft en dat veel meer dan 
nu gebruikelijk is het denkproces van de student (en niet alleen het onderzoeksverslag als product) 
onderwerp moet zijn van gesprek 
Ten slotte hebben deelnemers aan de training ontdekt dat je voor het begeleiden van 
studentonderzoek niet alleen veel domeinkennis, maar ook veel kennis van het doen van onderzoek 
nodig hebt. 
 
Conclusie  
De interventiecyclus is een bruikbaar hulpmiddel. Lerarenopleiders zien hun rol verschuiven van 
coaching naar scaffolding: het aanbieden van de juiste steun en hulpmiddelen op het juiste moment. 
Zij ervaren dat zij nog niet bekwaam genoeg zijn om deze steun en hulpmiddelen te bieden. Tijdens 
de training hebben zij de ontwikkeling doorgemaakt van onbewust onbekwaam naar bewust 
onbekwaam. Om deze bekwaamheden verder te ontwikkelen is een vervolg noodzakelijk, waarbij 
gedacht wordt aan manieren om het werkplekleren van lerarenopleiders te ondersteunen. 
 
 
Presentatie 3: Leren begeleiden van studenten bij het  formuleren van onderzoeksvragen door 
schoolopleiders en directeuren 
B. van Veldhuizen, M. van Enthoven 
 
Inleiding 
Pabo-studenten moeten in hun opleiding  praktijkonderzoek uitvoeren gericht op een probleem 
voorkomend uit hun opleidingsschool. Schooldirecteuren en schoolopleiders ervaren echter 
handelingsverlegenheid als ze pabo-studenten moeten begeleiden bij het formuleren van de 
onderzoeksvraag.  In 2014 en 2015 zijn er daarom vijf professionaliseringsbijeenkomsten 
georganiseerd met  als doel de beleefde handelingsverlegenheid te verkleinen.  Deze bijdrage richt 
zich op de door hen gepercipieerde leeropbrengsten ten aanzien van het begeleiden van formuleren 
van onderzoeksvragen. Tevens zijn we nagegaan welke leeractiviteiten  hieraan hebben bijgedragen.  
 
Theoretisch kader 
De werkbijeenkomsten zijn vormgegeven op basis van kenmerken van effectieve professionalisering 
(Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010), zoals weergegeven in tabel 1.  
 
Tabel 1. Kenmerken effectief professionalisering toegepast in de professionaliseringsbijeenkomsten.  
 

Factoren effectief professionaliseren 
 

Vormgeving in professionaliseringsbijeenkomsten  

Focus op dagelijks lespraktijk; vakinhoud en 
vakdidactiek. 
 
Betrokkenheid en zelfgekozen engagement van 
de leraren en schoolleiders (Timperley, 2011; 
Van Veen et al., 2010; Andersen & Hulsbos, 
2012; Hulpia, De Vos & Van Keer, 2009) 

Onderzoeksthema’s richten zich hierop, 
gerelateerd aan het schoolbeleid.  

Kwaliteit van de input  Komen tot formuleren onderzoeksvraag van 
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 thema via onderzoekscyclus met inbreng trainer 
van belang van  belangrijkste theoretische 
begrippen. 
 

Samenhang met beleid en Theory of 
improvement 
 
Leraren (Van Gennip, Van Kuijk & Van der Krogt, 
2007; Kwakman, 1999) en schoolleiders 
(Hulsbos, Evers, Kessels en de Laat, 2014) 
noemen het belang van het tegelijkertijd werken 
aan de eigen  professionalisering en aan het 
werken aan het oplossen van 
praktijkproblemen.  
 

Deelnemers zijn steeds uitgedaagd om de 
onderzoeksvraag te koppelen aan de gewenste 
opbrengsten of doelen uit het schoolbeleid.  

Actief en onderzoekend leren en Collectiviteit  
 
Meer dan de mogelijkheid om van bijscholing en 
literatuur te leren, zien leraren de mogelijkheid 
om van elkaar te leren (Johnson & Johnson, 
1987; Huberman, 1993; Galesloot, 1994; 
Onderwijsinspectie, 2013). 
 

Professionaliseringsbijeenkomsten zijn 
vormgegeven als werkbijeenkomsten. 
Deelnemers van zelfde school werken in 
tweetallen samen met tweetallen van andere 
school.  

Duur en permanentheid 
 

De werkbijeenkomsten zijn verspreid over twee 
schooljaren vormgegeven.  

 
 
Methode 
Het doel van de professionaliseringsbijkomsten was om schoolopleiders en directeuren te 
ondersteunen in het beter kunnen begeleiden van pabostudenten bij het formuleren van 
onderzoeksvragen. 
 
De vraag die centraal stond in dit onderzoek was: 
Welke leeropbrengsten ten aanzien van het begeleiden van formuleren van onderzoeksvragen 
rapporteren schoolopleiders en directeuren na de professionaliseringsbijeenkomsten en welke 
leeractiviteiten hebben hieraan bijgedragen?  
 
De na elke bijeenkomst ingevulde learner reports vroegen naar de leeropbrengsten (het belangrijkste 
dat ik geleerd heb is) en de leeractiviteiten (dat komt doordat..).  De resultaten van alle learner 
reports zijn in matrices verzameld per deelnemer en per bijeenkomst en geanalyseerd in drie fasen. 
In de eerste fase hebben twee  onderzoekers onafhankelijk van elkaar de resultaten van de learner 
reports geanalyseerd volgens de grounded theorie benadering waarin de onderzoeksvragen als 
sensitieve concepten hebben gefunctioneerd (Strauss 1987; Strauss & Corbin, 1998). Beide 
onderzoekers kwamen tot categorieën die in de tweede fase met elkaar gedeeld zijn, waarbij 
gekomen is tot een coderingssysteem. Vervolgens zijn alle uitspraken van de learner reports door 
beide onderzoekers opnieuw gecodeerd en besproken tot zij tot overeenstemming kwamen.  Tot slot 
is in de derde fase is een cross-case (cases waren de deelnemers) analyse gemaakt (Yin, 2002) en zijn 
de onderzoeksvragen beantwoord.  
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Resultaten 
Gepercipieerde leeropbrengsten 
Gepercipieerde leeropbrengsten zijn te onderscheiden in drie categorieën, namelijk 
onderzoeksvaardigheden (geleerd onderzoeksvragen te formuleren, zicht op 
dataverzamelingsmogelijkheden); begeleidingsvaardigheden (studenten begeleiden in proces; 
kunnen differentiëren) en creëren van draagvlak en bijdrage leveren aan schoolontwikkeling (hele 
team betrekken bij vraagarticulatie en bespreken onderzoeksresultaten) 
 
Gepercipieerde leeractiviteiten  
Deelnemers gaven aan geleerd te hebben door concreet aan de slag te gaan met het formuleren van 
onderzoeksvragen en daarover te sparren met elkaar en de trainer en feedback te ontvangen van de 
trainer  
 
Conclusies 
De belangrijkste conclusie is dat schoolopleiders en directeuren zich beter in staat voelen om 
studenten te begeleiden bij het formuleren van hun onderzoeksvraag en zich minder 
handelingsverlegen voelen. Deelnemers voelen zich ook beter in staat om de onderzoeksvragen te 
laten voortvloeien uit het schoolbeleid en draagvlak te creëren binnen het team om de 
onderzoeksresultaten te laten bijdragen aan schoolontwikkeling.  
 
De voorlopige resultaten lijken er op te wijzen dat het vormgeven van 
professionaliseringsbijeenkomsten gebaseerd op effectieve professionaliseringskenmerken bijdraagt 
aan het leren van de deelnemers.  Hoewel de uitkomsten van dit eerste verkennende onderzoek 
gebaseerd zijn op de beknopte opmerkingen van deelnemers in de learner reports, blijken met name 
activiteiten als ‘aanwijzingen/opmerkingen en vragen van de trainer’ (vergelijk kwaliteit van de input) 
en ‘met collega’s samen werken en sparren’ (actief en onderzoekend leren en collectiviteit) de 
schoolopleiders en directeuren geholpen te hebben bij hun professionele ontwikkeling. 
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Good practice 36 : De bruikbaarheid van studentonderzoek voor het 
verbeteren van de lerarenopleiding. De casus burgerschap. 
F.H. de Beer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Docentonderzoek / studentonderzoek / werkveld 
 

Abstract 
Als hogescholen universities of applied sciences willen zijn, is het zaak dat niet alleen studenten er 
leren onderzoek doen, maar dat ook (leraren)opleiders de rol van onderzoeker vervullen. Dit kan op 
veel verschillende manieren. Een manier die nog te weinig wordt gebruikt, is het verrichten van een 
inhoudelijke meta-analyse op studentenonderzoek om zo zicht te krijgen op wat binnen een bepaald 
onderwerp in het werkveld speelt om daarmee vervolgens het curriculum van de opleiding tegen het 
licht te houden: doen wij nog wel de juiste dingen? In deze presentatie wordt aan de hand van de 
casus Burgerschap uitgelegd hoe opleidingsrelevante informatie met relatief weinig moeite uit het 
studentonderzoek kan worden gehaald. 
 

Korte beschrijving 
De bijdrage probeert een aanzet te geven tot het verbeteren van de opleidingspraktijk door 
docenten te stimuleren onderzoek van studenten niet alleen in te zetten als opleidingstool, maar ook 
als instrument om informatie te vergaren over issues in het werkveld en lacunes in het eigen 
curriculum. 
 
Onderwerp, Context en Theoretische inbedding 
Binnen het onderwijsveld wordt het kunnen uitvoeren van praktijkgericht onderzoek als belangrijk 
beschouwd. Het draagt bij aan de verdere professionalisering van de leraar en de kwaliteit van het 
onderwijs (Van der Steen & Oolbekkink, 2014; Bolhuis & Kools, 2012; Boei e.a., 2014; Leeman & 
Wardekker, 2010). Om de hiervoor benodigde houding, kennis en vaardigheden aan te leren, voeren 
aankomende leraren gedurende hun opleiding tal van (deel)onderzoeken uit (Timmermans e.a., 
2015). Hieronder valt het bekende, omvattende en vrij zelfstandig uitgevoerde afstudeeronderzoek, 
maar ook de vaak wat strakker ingekaderde, vakspecifieke onderzoeksopdrachten in eerdere 
studiejaren. 
Deze (deel)onderzoeken vinden doorgaans plaats op de stageschool en de vraag is interessant of en 
in hoeverre de resultaten van deze onderzoeken door lerarenopleiders te gebruiken zijn om 
informatie te verzamelen over de wijze waarop in het werkveld wordt gewerkt aan bepaalde vakken, 
hoe er wordt omgegaan met een bepaald type (leer)problematiek of hoe er wordt gedacht over 
bepaalde onderwijstaken. 
 
Praktische relevantie 
Indien studentonderzoek gebruikt wordt om de praktijk te verkennen en om met het curriculum van 
de opleiding hierbij aan te sluiten, dan krijgt het studentonderzoek een extra meerwaarde bovenop 
de waarde voor de individuele student en diens stageschool. Daarnaast kunnen uit dergelijke 
analyses ook mogelijkheden voor (nauwere) samenwerking tussen opleiding en werkveld ontstaan. 
 
Doel 
De belangrijkste vraag die in de presentatie centraal staat is óf het via studentonderzoek mogelijk is 
om bruikbare informatie te verzamelen die de opleiding in staat stelt haar eigen curriculum kritisch 
onder de loep te leggen en ook na te denken wat zij de haar omringende scholen extra aan zou 
kunnen bieden. 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is in studiejaar 2014-2015 een pilot uitgevoerd op de 
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (alpo) Nijmegen (HAN). Via een gerichte opdracht 
voerden derdejaars alpo-studenten onderzoek uit naar de staat van burgerschapsvorming op hún 
stageschool. Een relevante opdracht omdat de wet vanaf 2006 voorschrijft dat het onderwijs op 
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basis- en middelbare scholen mede gericht moet zijn op het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie en de onderwijsinspectie herhaaldelijk heeft geconstateerd dat deze taak 
onvoldoende uit de verf komt (Inspectie van het Onderwijs, 2006; 2011; 2015). 
Over alle onderzoeksverslagen is een meta-analyse uitgevoerd om in kaart te brengen wat de staat 
van burgerschapsvorming is en tegen welke problemen en uitdagingen leraren bij het uitvoeren van 
deze taak aanlopen. Vervolgens is onderzocht wat dit voor implicaties heeft voor het curriculum. 
 
Opbrengst evaluatie in de praktijk 
De eerste indruk is positief: deze werkwijze maakt dat onderzoek een logisch middel is, wat alle 
partijen - de opleiding, de student en het werkveld - zinvolle inzichten op kan leveren. Studenten 
geven aan dat het onderzoek naar burgerschapsvorming hen heeft geleerd dat het thema belangrijk 
is, ze zich er tot dusverre nog te weinig in hadden verdiept en ze ook zien dat hier op scholen werk 
ligt. De stagescholen hebben dankzij de onderzoeksverslagen die de studenten hebben geschreven 
inzicht gekregen in wat zij - met name op teamniveau - al voor elkaar hebben en waar nog 
werkpunten liggen. De opleiding op haar beurt ‘ziet’ dat het thema burgerschapsvorming bij leraren 
in het werkveld nog onvoldoende is ingedaald, dat er veel onduidelijkheid heerst en dat men de 
techniek om dit gestructureerd op te pakken niet in de vingers heeft. Dit is een wake-up call voor de 
curriculumontwikkelaars: hoe zetten wij dit thema eigenlijk in onze reguliere opleiding aan en 
kunnen wij het veld een helpende hand aanbieden of schiet onze eigen kennis hieromtrent ook 
tekort? 
 
Referenties 
Boei, F., Willemse, M., Geerdink, G., Kools, Q. & Van Vlokhoven, H. (2014). De onderzoeksrol voor 

lerarenopleiders in het HBO: een internationaal perspectief. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 
35(2), pp. 35-44.  

Bolhuis, S., & Kools, Q. (Eds.). Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en 
opleiding. Tilburg: Fontys Hogescholen.  

Inspectie van het Onderwijs (2006). Toezicht op burgerschap en integratie. Utrecht: Inspectie van het 
Onderwijs.  

Inspectie van het Onderwijs (2011). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2009/2010. 
Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.  

Inspectie van het Onderwijs (2015). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2013/2014. 
Utrecht: Inspectie van het onderwijs.  

Leeman, Y., & Wardekker, W. (2010). Verbetert onderzoek het onderwijs? Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders 31(1), pp. 19-22.  

Timmermans, F., Geerdink, G., Willems, P., Gommers, M. (2015). Een onderzoekende houding bij 
pabostudenten. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 36(3), pp 81-93.  

Van der Steen, J., & Oolbekkink, H. (2014). Kwaliteit van praktijkonderzoek door leraren in relatie tot 
de gestelde doelen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 35(3), pp. 17-30. 
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Good practice 147 : Regelarm en leerrijk: gelukkig leren 
N. Wessels, Hogeschool de Kempel 
 
Geluk leerling / onderwijsontwikkeling / persoonlijke professionaliteit 
 

Abstract 
Tegenwoordig ervaren meer leraren dat hun beroep verandert. Ze voelen regeldruk en hebben het 
idee dat ze weinig tijd over hebben om dat te doen waar het “leraar zijn”volgens hen over gaat. Het 
project: “Regelarm en leerrijk: gelukkig leren”van Hogeschool de Kempel stelt het geluk van de 
leerling, de kwaliteit van het onderwijs, en de persoonlijke professionaliteit van de leraar centraal in 
plaats van regels en procedures in het onderwijs. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat 
de instrumentele kant van het onderwijs dienstbaar is aan de bedoeling van het onderwijs. Het 
project helpt de school om een benadering te ontwikkelen waarin het geluk van de leerling centraal 
staat. Het project is uitgevoerd op OBS de Piramide in Vught. Leerlingen, leraren en ouders is 
gevraagd waar leerlingen gelukkig van worden. Deze vraag diende als uitgangspunt voor een dialoog 
tussen de verschillende actoren over wat het betekent voor de onderwijspraktijk als je het geluk van 
leerlingen centraal stelt. Op basis van de uitkomsten van de dialoog heeft de school gelukspijlers 
ontwikkeld die leidend zijn voor de invulling van hun onderwijs, voor de keuzes die de school maakt 
en de manier waarop zij met leerlingen om willen gaan. 
 

Korte beschrijving 
Het project “Regelarm en leerrijk: gelukkig leren”sluit aan bij het thema, omdat de leraren en de 
lerarenopleider zich professionaliseren door onderzoek te doen. In samenwerking met de 
lerarenopleider onderzoeken leraren welke factoren invloed hebben op geluk van leerlingen en hoe 
ze hier rekening mee kunnen houden in de onderwijspraktijk. Binnen deze “Good practice”zijn naast 
leraren ook ouders en leerlingen betrokken. Dit zorgt voor meer draagvlak, omdat de verschillende 
actoren zich verantwoordelijk voelen voor het project. 
  
Onderwerp 
In dit project staat het geluk van de leerling centraal. Essentiele vragen zijn: “Wat kan ik als leraar 
bijdragen aan het geluk van de leerling?, Wat betekent dit voor mijn onderwijs en voor de school?, 
Welke rol spelen ouders en leerlingen in dit proces?”, “Hoe kunnen we onze organisatie zo inrichten 
dat er zoveel mogelijk tijd wordt besteed aan de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs in 
plaats van de administratie en de procedures? 
 
Context 
De teamleden van OBS de Piramide ervaren veel werkdruk en zij vinden dat ze te weinig bezig zijn 
met de inhoudelijke kant van het onderwijs. Daarom is de school onder leiding van opleidingsdocent 
van Hogeschool de Kempel gestart met het project. Het team onderzocht samen met ouders, 
leerlingen en de opleidingsdocent wat het centraal stellen van geluk van de leerlingen betekent voor 
de onderwijspraktijk en of zij met dit project een balans kunnen vinden tussen enerzijds de 
instrumentele kant en anderzijds de inhoudelijke kant van het onderwijs. 
 
Doel  
“Regelarm en leerrijk: gelukkig leren”stelt het geluk van de leerling, de kwaliteit van het onderwijs, 
en de persoonlijke professionaliteit van de leraar centraal in plaats van de regels en procedures in 
het onderwijs. Het doel van het project “Regelarm en leerrijk”is om ervoor te zorgen dat de 
instrumentele kant van het onderwijs dienstbaar is aan de bedoeling van het onderwijs. 
 
Theorie 
Binnen het project worden de drie functies van onderwijs (Biesta, 2014) meegenomen om leraren 
bewust te maken van de verschillende functies en de spanningsvelden die tussen deze functies 
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bestaan. Het in gesprek gaan over wat goed onderwijs is en hoe je een school “leerrijker”kan maken 
wordt gekoppeld aan deze functies. Het project koppelt geluk aan de vier kwaliteiten van leven. 
Veenhoven (1970) definieert geluk als: “een betrekkelijk constante toestand van overwegende 
tevredenheid met het leven als geheel”. Hij bakent het begrip af door geluk te koppelen aan de vier 
kwaliteiten van leven (Veenhoven, 2011). Hij beschrijft dat er bij de “kwaliteit van leven”enerzijds 
een onderscheid is tussen voorwaarden voor een goed leven en de uitkomsten van het leven. 
Anderzijds maakt hij het onderscheid tussen de kwaliteiten van de omgeving waarin het individu 
functioneert en de kwaliteiten in het individu zelf. 
 
Praktische rol  
Na een jaar heeft het team op basis van de antwoorden op de vraag “Waar wordt de leerling gelukkig 
van?”zes gelukspijlers ontwikkeld die zij onder de visie van de school hangen en leidend zijn voor hoe 
zijn hun onderwijs willen inrichten. De pijlers zijn: ruimte voor autonomie van het kind, leraar als 
persoonlijk meester, de school als lerende omgeving, relatie en verbinding, gezien en gehoord 
worden, rust, ruimte en duidelijkheid. Voor komend schooljaar hebben de leraren samen met de 
opleidingsdocent drie pijlers gekozen die centraal staan binnen de onderwijsontwikkeling van de 
school: “leraar als persoonlijk meester, de school als lerende omgeving en ruimte voor autonomie 
van het kind”. Daarnaast is de school een doorgaande leerlijn aan het ontwikkelen voor sociaal 
emotionele ontwikkeling waarbij de pijlers uitgangspunt zijn. Ook zijn de pijlers geïntroduceerd in 
groep 1 tot en 8 en spelen ze een belangrijke rol bij de groepsvorming en het bepalen van de 
gezamenlijke missie en doelen van de klas. Het streven is om te onderzoeken of de leraren m.b.v. de 
pijlers op een andere manier in gesprek te gaan met leerlingen over hun (leer) behoeften op school. 
 
Referenties  
Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Boom/Lemma.  
Biesta, G. (2014) Wat is goed onderwijs? Over kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Retrieved 

from:http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-
subjectivering/  

Campen, C., Boelhouwer, J., Boerefijn, J., & Bolier, L. (2012). Sturen op geluk: geluksbevordering door 
nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen.  

Veenhoven, R. (1970). Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Sociologische gids, 
17(2), 115-122. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16119  

Veenhoven, R. (2012). Sturen op geluk: is dat mogelijk en wenselijk? .In: Campen, C., Boelhouwer, 
J.,Boerefijn, J., & Bolier, L. (Red.) Sturen op geluk: geluksbevordering door nationale 
overheden, gemeenten en publieke instellingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.  
 

 Voor meer informatie over het project:  
http://www.flipsnack.com/DeKempel/dialoog-nummer-2-ftia6n39r.html?b=1&p=48 
 
  



 Terug naar de inhoudsopgave: 3e ronde parallelsessies 288 

 

Good practice 148 : Bildung in de lerarenopleiding: practice what you preach 
B. Hermsen, Hogeschool Utrecht, J. Bolding, Hogeschool Utrecht 
 
Bildung / normatieve professionalisering / professionele leergemeenschap 
 
Abstract  
In deze good practice wordt getoond hoe het ontwerpen van onderwijs voor lerarenopleidingen 
middels een participatief handelingsonderzoek samen kan gaan met ontwikkeling van de 
professionele identiteit van lerarenopleiders. In de praktijkpresentatie komt aan bod hoe het 
onderzoek is aangepakt, wat succesfactoren en randvoorwaarden zijn, op welke wijze betrokkenen 
tot eigen antwoorden zijn gekomen. Met als resultaat dat het ‘in co-creatie onderzoekend 
ontwerpen’ leidde tot gelijktijdige professionalisering van lerarenopleider én opleidingspraktijk. Het 
handelingsrepertoire van opleiders is toegenomen. En het onderwijs biedt meer ruimte voor 
processen van normatieve professionalisering, waarbij werk-, reflectie- en toetsvormen uitnodigen 
om ook de morele kant van het onderwijzen te onderzoeken, bijdragend aan de vorming van de 
professionele identiteit van leraren. 
 
Onderwerp, context en doel 
De kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs ligt onder een vergrootglas. Onder invloed van 
maatschappelijke druk is de laatste jaren de aandacht eenzijdig gericht op meetbare doelen, met veel 
aandacht voor primaire leerresultaten, doorstromingscijfers en rendement. Verschillende opleiders 
van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht ervaarden dit als een te smalle 
benadering van de kwaliteit van het onderwijs. Zij spraken de behoefte uit om beroepskennis en -
vaardigheden in het opleiden van leraren meer te verbinden met persoonlijke vorming, gebaseerd op 
de eigenheid van de leraar-in-opleiding. Dit om de leraar-in-opleiding te laten ontdekken hoe hij 
zichzelf meeneemt in de begeleiding van leerlingen en hoe dit van invloed is op de kwaliteit van zijn 
handelen. Voor de cursus De leraar als mentor werd dit extra belangrijk gevonden. Begeleiden als 
professioneel handelen, kan niet los worden gezien van de persoon die de begeleiding uitvoert en de 
mentor is in het voortgezet onderwijs de spil in de leerlingbegeleiding. Een curriculumvernieuwing, 
waarbij onder meer opdracht was het facultaire speerpunt ‘bildung’ in cursussen te verwerken, werd 
aangegrepen om deze cursus te herontwerpen. 
Het doel om persoonlijke en professionele ontwikkeling in de cursus De leraar als mentor te laten 
samengaan leidde tot de vraag: ‘Hoe kunnen lerarenopleiders leraren opleiden, die op de hoogte zijn 
van de normatieve en morele dimensies van hun werk en hiermee bewust kunnen werken?’ Door het 
proces rondom het herontwerp van de cursus vorm te geven als participatief handelingsonderzoek, 
konden er nieuwe inzichten ontstaan met betrekking tot de initiële vraag. Bij opleiders groeide het 
besef dat, wanneer studenten gevraagd wordt kleur te bekennen (zoals één van de participanten dit 
noemde als reactie op de eerdere uitspraak de kleur van de student verdwijnt), zij dit allereerst zelf 
zullen moeten doen. Er bleek een parallel (leer)proces tussen lerarenopleider en leraar in opleiding. 
Het accent in de onderzoeksvraag verschoof met deze bewustwording naar opleiders zelf. Waarmee 
de onderzoeksvraag veranderde in: ‘hoe kunnen lerarenopleiders processen van normatieve 
professionalisering vormgeven en wat hebben ze hierbij zelf nodig, om de kwetsbaarheid die leraren-
in-opleiding ervaren, te kunnen hanteren en te kunnen voorleven?’ 
 
Theoretische inbedding 
De onderzoeksvraag is gericht op de dagelijkse praktijk en op praktijkleren. Naast het streven naar 
kennisontwikkeling binnen de eigen beroepscontext met betrekking tot wijzen waarop normatieve 
professionaliseringsprocessen ontworpen kunnen worden en wat dit van begeleiders vraagt, is ook 
verandering van de situatie gewenst. Doel is dat lerarenopleiders hun mogelijkheden om processen 
van normatieve professionalisering vorm te geven vergroten, opdat leraren in opleiding hun 
persoonlijke professionaliteit kunnen ontwikkelen. Exemplarisch handelingsonderzoek, waarbij het 
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gaat om het onderzoeken van mogelijkheden, het ontwerpen van nieuwe handelingsscripts en het 
uittesten daarvan in de praktijk (Boog 2011) is hierbij een passende methodologie.  
Als tegenhanger van de nadruk op technisch- instrumenteel handelen is voor het concept normatieve 
professionaliteit gekozen. Normatieve professionalisering gaat uit van de vooronderstelling dat elk 
professioneel handelen, behalve technische en communicatieve kwaliteiten, ook een morele kant 
heeft. Het beoogt de spanningen te onderzoeken en te thematiseren tussen enerzijds verschillende 
waarden en normen die in het professionele handelen in het geding zijn en anderzijds de waarden en 
eisen die de praktijk stelt, met als doel bij te dragen aan de vorming van de professionele identiteit 
van leraren (Bakker, 2013). 
 
Praktische relevantie en opbrengst 
Het in co-creatie ‘onderzoekend ontwerpen’ heeft geleid tot gelijktijdige professionalisering van 
lerarenopleider én opleidingspraktijk. Het handelingsrepertoire van opleiders is toegenomen en de 
cursus bestaat nu (ook) uit werk-, reflectie- en toetsvormen die uitnodigen om waarden, normen of 
deugden te onderzoeken. Er wordt een betekenisvol reflectieniveau bereikt, waarbij persoons- en 
beroepsvorming samengaan. 
 
Referenties 
Bakker, C. (2013). Het goede leren. Oratie en openbare les Het goede leren, leraarschap als 

normatieve professie. Utrecht 
Boog, B. (2011). Handelingsonderzoek. In Boer F. de., & A. Smaling, Benaderingen in kwalitatief 

onderzoek. Den Haag; Boom Lemma uitgevers 
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Good practice 48 : Docenten leren van (en door) studentevaluaties 
M. Janssen, Hogeschool de Kempel, M.J.J. Lemmen, Hogeschool de Kempel 
 
Competentieontwikkeling / professionalisering / studentevaluaties 
 

Abstract 
Afgelopen jaren vonden op Hogeschool de Kempel twee onderzoeken rondom datagebruikplaats. 
Onderzoek van Bolhuis (2014) leidde tot de conclusie dat het gebruik van data om de instructie te 
verbeteren versterkt zou kunnen worden door de toegang tot data te verbeteren en door het 
realiseren van een uitbreiding van de analysemogelijkheden. Onderzoek van Deenen (2014; Deenen, 
Geldens, Khaled, 2015)[1] heeft geleid tot de conclusie dat de doorlooptijd van het proces van 
studentevaluaties te lang was om van waarde te kunnen zijn voor de competentieontwikkeling van 
lerarenopleiders. 
De beide onderzoeken hebben geleid tot het verbeteren van de organisatie van de evaluaties in de 
opleidingspraktijk. 
In deze good practice wordt de doorwerking van de beide onderzoeken op de dagelijkse praktijk 
gepresenteerd. 
 

Korte beschrijving  
In deze good practice staat centraal hoe lerarenopleiders hun professionele ontwikkeling, en 
daarmee de opleidingspraktijk, kunnen verbeteren op basis van data afkomstig van 
studentevaluaties. 
 
Onderwerp 
Het lerende effect van studentevaluaties op individuele lerarenopleiders 
 
Context 
Hogeschool de Kempel is een zelfstandige school met één studierichting: een opleiding tot leraar 
basisonderwijs. De opleiding wordt in een voltijd, deeltijd en academische variant aangeboden. 
 
Doel 
Het tonen van de wijze waarop Hogeschool de Kempel data, afkomstig van studentevaluaties, deelt 
met lerarenopleiders en daarmee de ontwikkeling van onderwijs in algemene zin en van de 
professionaliteit van docenten in specifieke zin stimuleert. 
 
Theoretische inbedding 
Om onderwijsverbetering te laten plaatsvinden is het van belang dat lerarenopleiders zich 
professioneel ontwikkelen. Er is groeiende aandacht voor het professionaliseren van 
lerarenopleiders, maar over het effect van studentevaluaties op de competentieontwikkeling van 
lerarenopleiders was tot op heden nog weinig bekend. Afgelopen jaren zijn er binnen Hogeschool de 
Kempel twee onderzoeken uitgevoerd gericht op het gebruik van data ten behoeve van de 
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Het eerste onderzoek betrof een onderzoek naar 
datagestuurd onderwijs veranderen[1] en leidde tot de conclusie dat het gebruik van data om de 
instructie te verbeteren versterkt zou kunnen worden door de toegang tot data te verbeteren en 
door het realiseren van een uitbreiding van de analysemogelijkheden. Het tweede onderzoek richtte 
zich op één categorie data en onderzocht de invloed van studentevaluaties op de 
competentieontwikkeling van lerarenopleiders[2]. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat hoe 
directer (in tijd) en persoonlijker de feedback aan lerarenopleiders is, hoe meer invloed het volgens 
de percepties van lerarenopleiders heeft op hun competentieontwikkeling. 
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Praktische relevantie 
In deze good practice wordt de doorwerking van de beide onderzoeken op de dagelijkse praktijk 
gepresenteerd. 
Onderzoek van Deenen (2014; Deenen, Geldens, Khaled, 2015)1) heeft geleid tot de conclusie dat de 
doorlooptijd van het proces van studentevaluaties te lang was om van waarde te kunnen zijn voor 
competentieontwikkeling van lerarenopleiders. Daarom zijn er aanpassingen in de organisatie van de 
evaluaties doorgevoerd. De manier van plannen is gelijk gebleven, maar door een volledig digitale 
afname en inroostering van de kwaliteitskringen is de doorlooptijd teruggebracht naar drie weken. 
Onderzoek van Bolhuis (2004) vormde de aanleiding voor aanpassing van de wijze waarop de 
resultaten van de studentevaluaties beschikbaar worden gesteld aan lerarenopleiders. De toegang 
tot de data is verbeterd en er zijn meer analysemogelijkheden. Waar het voorheen moeilijk was om 
op een hoger aggregatieniveau dan een module resultaten te bekijken en analyseren is het nu, met 
behulp van filters, mogelijk om een overzichtelijke weergave van resultaten op module- en 
sectieniveau op te roepen en kan een vergelijking tussen cohorten en opleidingsvarianten worden 
gerealiseerd. Hierdoor prikkelen we het kwaliteitsbewustzijn en de drang tot ontwikkeling en 
professionalisering bij individuele docenten en secties. 
De praktische werkwijze kan andere instellingen aan het denken zetten. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat de good practice voor andere instellingen als voorbeeld kan dienen. 
 
Opbrengst van een evaluatie in de praktijk 
In de presentatie wordt de nieuwe werkwijze geschetst. De eerder genoemde onderzoeken vormen 
de basis voor en onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn bij het ontwikkelen en 
implementeren van deze werkwijze. 
De eerste ervaringen worden gepresenteerd door het geven van een demo en het delen van de 
ervaringen van studenten en lerarenopleiders met deze werkwijze. 
 
Referenties 
[1] Bolhuis, E., D. (2014). Rapportage Opbrengst Gericht Werken op de pabo. Twente: Universiteit 

Twente.  
[2] Deenen, F. (2014). De invloed van studentevaluaties op de professionele ontwikkeling van 

lerarenopleiders (masterthesis). Utrecht / Helmond: Universiteit Utrecht / 
Kempelonderzoekscentrum Hogeschool de Kempel. Deenen, F., Geldens, J., & Khaled, A. 
(2015). Directe en persoonlijke studentevaluaties effectief voor professionalisering 
lerarenopleiders. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 36(2), 35-46. 
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Good practice 121 : Presentatie ‘Raamwerk Zij-instroom in Beroep' 
P.J. Wildschut, Hogeschool Rotterdam, S. de Blauw, Hogeschool InHolland, C. Immens, Hogeschool 
Utrecht 
 
Landelijke stroomlijning / onderzoek / zij-instroom 
 
Abstract 
Het ‘Landelijk Netwerk Criteriumgericht Beoordelen’ dat functioneert onder auspiciën en opdracht 
van de ADEF heeft in het verleden geconstateerd dat tussen verschillende lerarenopleidingen grote 
verschillen bestaan rond de intake, opleiding en toetsing van zij-instromer in beroep. 
Het netwerk heeft onderzocht of deze allereerste constatering breed voor komt binnen de 
hogescholen in Nederland. Dit blijkt inderdaad te kloppen. 
Daaruit voortvloeiend is het plan ontstaan om het traject van de zij-instroom zoveel mogelijk te gaan 
stroomlijnen in overleg met de onderwijsinspectie en het ministerie van OCW waar ook een subsidie 
vandaan kwam om deze taak te kunnen uitvoeren. 
Het resultaat is het raamwerk dat goed past binnen het kader van het thema ‘Professionaliseren in 
en door onderzoek’. 
Dit omdat wij onszelf als lerarenopleiders professionaliseren door de verschillen die er zijn te 
onderkennen en te onderzoeken waarom we doen/deden wat er gedaan wordt/werd, hier conclusies 
aan te verbinden en vervolgens wijzigingen voor te stellen en in te voeren die in ieders belang zijn 
voor de genoemde gremia en niet in de laatste plaats voor de zij-instromers zelf. 
Binnen het thema kunnen wij onze werkwijze en de uitkomsten presenteren als ‘good practice’ en 
een voorzet geven aan collega’s om zich ook op dit gebied verder te professionaliseren. 
 

Onderwerp 
Raamwerk Zij-instroom in Beroep 
 
Context 
Uit onderzoek van het ‘Landelijk Netwerk Criteriumgericht Beoordelen’ is gebleken dat op vrijwel alle 
hogescholen in Nederland. De verschillen betreffen alle onderdelen van het zogenaamde zij-instroom 
traject zoals het geschiktheidsonderzoek, het opleidingsprogramma, model en vorm 
bekwaamheidsonderzoek en de uitgereikte getuigschriften. 
Dit werd door alle leden van het netwerk als ongewenst ervaren en ook door de leden van ADEF 
onder wiens auspiciën het netwerk zijn taken uitvoert, de onderwijsinspectie vo en ho en het 
ministerie van OCW. 
Dit heeft geresulteerd in het ‘Raamwerk Zij-instroom in Beroep’ dat wij graag als ‘good practice’ aan 
de collega’s willen presenteren vanwege de o.i. positieve implicaties voor de dagelijkse praktijk van 
collega lerarenopleiders. 
 
Doel 
Het presenteren van een raamwerk dat door collega’s in de verschillende lerarenopleidingen 
gebruikt gaat worden om de trajecten die er zijn voor zij-instroom zoveel mogelijk met elkaar te 
stroomlijnen. Hierbij is gekeken naar de wettelijke vereisten en de benodigde validiteit en 
transparantie voor kandidaat en werkveld, c.q. opdrachtgevers. 
Bij de implementatie van het raamwerk wordt verder onderzoek gedaan naar de 
bruikbaarheid/inzetbaarheid van dit raam werk binnen de kaders van flexibilisering van de deeltijd. 
 
Theoretische inbedding 
De drijfveer voor ons intern onderzoek is literatuur en onderzoek geweest, uitgevoerd en geïnitieerd 
door de Inspectie van het Onderwijs. 
De volgende stukken zijn door het landelijk netwerk daarin geraadpleegd: 
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Inspectie van het Onderwijs (2014). De sector lerarenopleidingen in beeld. Studiesucces, 
studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt. Deel 1, inventarisatie. Utrecht: 
Inspectie van het Onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs (2012c). Onderzoek onderwijstijd BVE 2012. Utrecht: Inspectie van het 
Onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs (2012b). Examencommissie en ervaringscertificaten. Over evc in het mbo 
en het hbo. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs (2012a). Evaluatie van het zij-instroomtraject leraren in het voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 

Inspectie van het Onderwijs (2009). Competent Erkend? Over het erkennen van verworven 
competenties in het hoger onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. 

 
Praktische relevantie 
De zij-instromers betrokken bij intake en zij-instromers die al in het traject bezig zijn met hun 
opleiding hebben hier voordeel van omdat hen transparantie en een grote mate van 
uitwisselbaarheid geboden wordt binnen de hogescholen in Nederland door deze stroomlijning. 
Voor de opleidingen zelf is dit ook van belang door de visie en borging die in het traject verwerkt zijn 
met medeweten en goedkeuring van Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW. Dit 
verschaft de nodige wettelijke en maatschappelijke borging waardoor ook examencommissies die 
zich met de scholingsprogramma’s van de zij-instroom bezig houden, zich kunnen committeren aan 
het raamwerk en de uitvoering daarvan om zeker te zijn van het eindkwalificatie niveau. 
Betere, uniforme en eenduidige scholingsprogramma’s, tripartite overeenkomsten en getuigschriften 
zullen hierdoor het gevolg zijn, alsmede een grote uitwisselbaarheid van de scholingsprogramma’s 
als een zij-instromer door welke omstandigheden dan ook overstapt naar een andere hogeschool om 
het traject daar te voltooien. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
Een evaluatie heeft nog niet plaats gevonden omdat uiteindelijk implementatie nog moet gaan 

plaatsvinden. Wel gaat onderzocht worden hoe de uitvoering van het raamwerk en eventuele andere 

inzet van de landelijke kennistoets gevolgen gaat hebben voor het zij-instroom traject en de 

flexibilisering van de deeltijd trajecten in de toekomst. In latere congressen wil het netwerk hier 

graag verslag van komen doen.  
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Onderzoekspresentatie 115 De toetsing getoetst: de kwaliteit van toetsing op 
de lerarenopleiding onder eigen loep 
M.J. Peters, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, F. de Beer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
T. van Schilt-Mol, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Lerarenopleiding / toetsing 
 

Abstract 
Om opleidingen handvatten te bieden om te werken aan de kwaliteit van toetsing, hebben het 
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren en de Service-Unit Onderwijs & Onderzoek (beide HAN) de 
methodiek De Toetsing Getoetst ontwikkeld. Deze methodiek helpt betrokkenen in het hoger 
onderwijs (management, examencommissies, ontwikkelaars, docenten, studenten en werkveld) 
gezamenlijk de kwaliteit van toetsing te analyseren, verbeteren en te borgen. In navolging van Van 
Aken en Andriessen (2011) wordt bij de ontwikkeling en implementatie van de methodiek ‘de 
Toetsing Getoetst’ onderscheid gemaakt tussen de kennisstroom en de praktijkstroom. In de 
praktijkstroom wordt de methodiek ontwikkeld door middel van het ontwerpen en herontwerpen 
van een aantal prototypen. In de kennisstroom worden onderzoeksactiviteiten verricht door 
onderzoekers van de HAN en van Zuyd die gericht zijn op het evalueren en verbeteren van de 
methodiek. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of datgene wat we met de methodiek De 
Toetsing Getoetst beogen ook daadwerkelijk wordt bereikt: biedt de methodiek opleidingen ook 
daadwerkelijk houvast in het analyseren, verbeteren en borgen van hun toetskwaliteit? Op basis van 
dit onderzoek wordt de methodiek in verschillende fasen verder aangescherpt. Tijdens de 
presentatie worden de resultaten van de eerste fase van onderzoeksactiviteiten gepresenteerd. 
 

Korte beschrijving 
Toetsing is een niet onbelangrijk facet van het opleiden. De in ontwikkeling zijnde methodiek biedt 
docenten en team handvatten om op samen op onderzoeksmatige wijze de eigen systematiek van 
toetsing kritisch onder de loep te nemen. Het doorontwikkelen van de methodiek gebeurt in nauwe 
samenwerking tussen opleidingen en lectoraten. 
 
Inleiding 
De afgelopen jaren is de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs aan kritische blikken 
onderworpen. Inmiddels is de behoefte aan hogere toetskwaliteit omgezet in concrete acties. 
‘Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties’ is als aparte standaard opgenomen in het nieuwe 
accreditatiestelsel en er zijn adviezen geformuleerd over de externe validering van de kwaliteit van 
toetsen (Commissie externe validering examenkwaliteit, 2012). Desondanks zijn er ook veel vragen: 
Wat betekent kwaliteit van toetsing? Hoe goed is ons systeem van toetsen? Waar liggen 
verbeterpunten en hoe houden we eigenaarschap over ons systeem van kwaliteitszorg? 
Om opleidingen een handvat te bieden bij het bepalen van antwoorden op deze vragen is door het 
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren en de Service-unit Onderwijs & Onderzoek (beide HAN) de 
methodiek De Toetsing Getoetst (Sluijsmans, Joosten & Van Schilt-Mol, 2015) ontwikkeld waarmee 
betrokkenen in het hoger onderwijs (management, examencommissies, ontwikkelaars, docenten, 
studenten en werkveld) de kwaliteit van toetsing kunnen analyseren, verbeteren en borgen. 
 
Theoretisch kader 
Een prototype van De Toetsing Getoetst is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke en praktische 
bevindingen over toetskwaliteit en analysemodellen voor kwaliteit (Sluijsmans, Joosten & Van Schilt-
Mol, 2015). Kwaliteit van toetsing is geoperationaliseerd aan de hand van de kwaliteitspiramide van 
toetsen en beoordelen (Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012). 
Binnen iedere piramidelaag (toetsbeleid, toetsprogramma, toetsen, toetstaken, toetsorganisatie en 
toetsbekwaamheid) zijn vijf fasen van kwaliteit onderscheiden en beschreven. Daarbij wordt per fase 
van kwaliteit een onderscheid gemaakt naar de elementen ontwerp, criteria en borging. 
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Uitgangspunt bij de beschrijving van de fasen van kwaliteit is het AISHE-model (Roorda, 2001), 
waarbij een ontwikkeling van activiteiten-georiënteerd naar maatschappij-georiënteerd handelen 
centraal staat. 
 
Onderzoeksvraag 
Het doel van het gepresenteerde onderzoek is vast te stellen of datgene wat we met de methodiek 
De Toetsing Getoetst beogen ook daadwerkelijk wordt bereikt: biedt de methodiek opleidingen ook 
daadwerkelijk houvast bieden in het analyseren, verbeteren en borgen van hun toetskwaliteit? Om 
dit doel te kunnen bereiken staat de volgende twee onderzoekvragen centraal: 
Wat is de consequentiële validiteit, transparantie en bruikbaarheid van de methodiek De Toetsing 
Getoetst? 
Welke factoren beïnvloeden deze consequentiële validiteit, bruikbaarheid, transparantie van de 
methodiek? 
 
Methode 
Het onderzoek betreft een ontwerpgericht onderzoek (Aken & Andriessen, 2011; McKenney & 
Reeves, 2012; Van den Akker e.a., 2006), met een accent op ‘participatory design’: actieve 
betrokkenheid van de deelnemers - in dit geval opleiders - in het herontwerpproces van de 
methodiek. Binnen het ontwerpgericht onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de 
praktijkstroom en de kennisstroom. De praktijkstroom is gericht op het herontwerpen en 
implementeren van de methodiek. De kennisstroom is gericht op kennisontwikkeling. Binnen deze 
stroom wordt een aantal onderzoeksactiviteiten verricht. 
 
Resultaten 
Uit de eerste resultaten blijkt dat opleidingen tevreden zijn over de opbrengsten van de methodiek. 
Opleidingen geven aan dat op basis van de methodiek concrete doelen worden geformuleerd, 
waarmee een opleiding ook direct aan de slag kan. Ook blijkt dat niet alleen het resultaat belangrijk is 
voor de opleidingen, maar ook de weg er naar toe. Tijdens de eerste fase zijn op basis van de 
onderzoeksactiviteiten al een aantal wijzigingen aangebracht aan de methodiek. Hierbij is met name 
meer gebruik gemaakt van interactieve werkvormen. 
 
Conclusie/Implicaties voor de praktijk 
De Toetsing Getoetst blijkt een goed hulpmiddel voor opleidingen om de kwaliteit van toetsing te 
verbeteren. De koppeling van de kennisstroom en de praktijkstroom heeft direct geleid tot een 
herontwerp met merkbare verbeteringen voor de deelnemende opleidingen. Vanwege het succes 
van de methodiek wordt momenteel nagedacht over een verbreding van de doelgroep. Zo wordt 
onder andere nagedacht hoe de methodiek ook binnen het mbo kan worden toegepast. 
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Kwaliteitspiramide van toetsing (Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012)  
 
Referenties 
Aken, J. van & Andriessen, D. (red.)(2011). Handboek ontwerpgericht wetenschappe-lijk onderzoek. 

Wetenschap met effect. Den Haag: Boom Lemma.  
Akker, J. van den, Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nieveen, N. (red.) (2006). Educa-tional design 

research. London: Routledge.  
Commissie externe validering examenkwaliteit (2012). Vreemde ogen dwingen. Eindrapport 

Commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. Den Haag: HBO-raad. 
McKenney, S., & Reeves, Th.C. (2012). Conducting educational design research. New York: Routledge. 
Roorda, N. (2001). Auditing instrument for sustainability in higher education english handbook. 

Amsterdam: DHO Nederland.  
Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Schilt-Mol, van (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. 

Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en 
borgen. Apeldoorn: Garant.  

Sluijsmans, D. M. A., Peeters, A., Jakobs, L., & Weijzen, S. (2012). De kwaliteit van toetsing onder de 
loep. Tijdschrift OnderwijsInnovatie, 4, 17-25. 
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Good practice 52 : Kleine vraag, grote gevolgen: lerarenopleiders 
onderzoeken hun eigen praktijk 
Q. Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
Eigen praktijk / lerarenopleiders / praktijkonderzoek 
 

Abstract 
Hoewel het doen van onderzoek door opleiders in de internationale literatuur als belangrijk wordt 
aangemerkt zijn veel lerarenopleiders ‘handelingsverlegen’ als het gaat om hoe dit moet worden 
aangepakt. In de Opleiding voor Opleiders (zie Geursen, Korthagen, Koster, Lunenberg & Dengerink, 
2012) aangeboden via de Vrije Universiteit in Nederland, is één van de vier modulen gewijd aan het 
leren doen van onderzoek. De module bestaat uit vier dagdelen waarin de deelnemers (theoretische) 
uitleg krijgen over de onderzoekscyclus en waarin ze aan de slag gaan met het opzetten van een klein 
onderzoek in hun eigen praktijk. Parallel aan de bijeenkomsten voeren ze dit onderzoek ook uit. In 
een vierde dagdeel delen zij hun bevindingen. 
Als begeleiders van deze module zien we dat deze aanpak leidt tot enthousiasme bij de deelnemers 
en dat ze allemaal binnen drie maanden een onderzoek in hun eigen praktijk opzetten en uitvoeren. 
In onze presentatie vertellen we meer over de opzet van de module en over de onderzoeken die de 
deelnemers hebben uitgevoerd en wat dat voor hen heeft opgeleverd. We gaan vervolgens met de 
deelnemers in gesprek over de stelling: het leren over en doen van onderzoek hoeft geen traject van 
jaren te zijn, juist niet! 
 

Korte beschrijving 
In onze bijdrage laten we zien hoe lerarenopleiders in een paar bijeenkomsten geïnspireerd kunnen 
raken om hun eigen praktijk te onderzoeken. We laten ook zien dat een klein onderzoek in de eigen 
opleidings- of begeleidingspraktijk grote gevolgen kan hebben, zowel voor de opleider zelf als voor 
andere betrokkenen. 
 
Lopendetekst 
Het leren doen en uitvoeren van een praktijkonderzoek door lerarenopleiders: het kan in een korte 
tijdspanne van vier dagdelen! 
 
Context 
Hoewel het doen van onderzoek door opleiders in de internationale literatuur als belangrijk wordt 
aangemerkt (zie hieronder) zijn veel lerarenopleiders ‘handelingsverlegen’ als het gaat om hoe dit 
moet worden aangepakt. In de Opleiding voor Opleiders (zie Geursen, Korthagen, Koster, Lunenberg 
& Dengerink, 2012) aangeboden via de Vrije Universiteit in Nederland, is één van de vier modulen 
gewijd aan het leren doen van onderzoek. De module bestaat uit vier dagdelen waarin de 
deelnemers (theoretische) uitleg krijgen over de onderzoekscyclus en waarin ze aan de slag gaan met 
het opzetten van een klein onderzoek in hun eigen praktijk. Parallel aan de bijeenkomsten voeren ze 
dit onderzoek ook uit. In een vierde dagdeel delen zij hun bevindingen. 
 
Doel 
Als begeleiders van deze module willen we onze ervaringen met de in de module gekozen aanpak en 
de opbrengsten delen. We baseren ons daarbij op onze eigen ervaringen en op gegevens uit de 
evaluatie van de module door de deelnemers. 
 
Theoretische inbedding 
Loughran (2014) kent een belangrijke rol toe aan onderzoek dat opleiders doen in hun eigen praktijk. 
Het gaat daarbij zowel om ‘consumeren’ zoals het lezen, interpreteren en toepassen van 
onderzoeksresultaten van anderen als om het ‘produceren’ van kennis door zelf onderzoek te doen 
in de eigen praktijk. Het onderzoek zoals Loughran voor ogen heeft, draagt zowel bij aan de 
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individuele ontwikkeling van een lerarenopleider, als aan de ontwikkeling van (een kennisbasis voor) 
de beroepsgroep. Kelchtermans (2013) introduceert de term LOEP, hetgeen staat voor 
Lerarenopleiders Onderzoeken hun Eigen Praktijk. Bij LOEP is het vertrekpunt dat lerarenopleiders 
zich verantwoordelijk weten voor de eigen praktijk en die beter willen begrijpen en verbeteren door 
vragen te stellen als: wat gebeurt er?; waarom loopt het zo?; is dat wenselijk? (p 47). 
 
Praktische relevantie 
Onze ervaring is dat het meteen starten met een eigen onderzoek positief werkt. We bieden daarbij 
strakke kaders: het moet gaan over iets uit de eigen opleidings- of begeleidingspraktijk, er moet 
theorie gebruikt worden uit de opleidingsdidactiek en het moet een kleinschalig onderzoek zijn dat is 
uit te voeren in 3 maanden. Deze ‘snelkookpan’ blijkt te werken. Alle deelnemers zijn aan de slag 
gegaan met een onderwerp rondom begeleiden of opleiden. 
Een voorbeeld: één deelnemer deed onderzoek naar de betekenis van de intervisie bijeenkomsten 
voor studenten op de lerarenopleiding, hij interviewde een selectief aantal studenten, zette de 
resultaten op een rijtje en kwam tot een uitgebreide lijst met concrete manieren om de intervisie 
meer betekenisvol te maken zoals het geven van meer ruimte aan studenten om de inhoud en 
structuur van de intervisie vorm te geven. 
 
Evaluatie 
Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers -hoewel ze van te voren niet erg enthousiast waren om 
onderzoek te gaan doen- hier veel aan hebben gehad. Ze hebben ervaren dat onderzoek doen 
verrijkend is voor zichzelf en voor anderen. Ze hebben ontdekt dat ze door het doen van onderzoek 
nieuwe (praktijk)kennis hebben opgedaan. Voorbeelden van uitspraken van deelnemers: 
‘Praktijkonderzoek vóór deze module redelijk onbekend en iets wat ik eigenlijk uit de weg ga. Nu: 
enthousiast en vraag naar méér’ en ‘Door het onderzoek verbeter je je eigen onderwijspraktijk en dit 
zorgt ervoor dat je je je collega’s weer beter kunt coachen / begeleiden’. 
In onze presentatie vertellen we meer over de opzet van de module en over de onderzoeken die de 
deelnemers hebben uitgevoerd en wat dat voor hen heeft opgeleverd. We gaan vervolgens met de 
deelnemers in gesprek over de stelling: het leren over en doen van onderzoek hoeft geen traject van 
jaren te zijn, juist niet! 
 
Referenties 
Geursen, J., Korthagen, F., Koster, B., Lunenberg, M. & Dengerink, J. (2012). Eindelijk: een opleiding 

voor lerarenopleiders. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33 (3), p. 4 -9.  
Kelchtermans, Geert (2013). Zelf niet ‘zelfstudie' maar LOEP_benadering: Lerarenoplediers 

Onderzoeken hun Eigen Praktijk. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(2), 45-48  
Loughran, J. (2014). Professionally developing as a Teacher Educator. Journal of Teacher Education 

65(4) 271-283. 
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Good practice 53 : Hoe zet je een team van lectoren aan tot onderzoek? 
S. Coppens, Karel de Grote-Hogeschool 
 

Grootstedelijke context / onderzoeksvaardigheden 

 

Abstract 
Hoe betrek je een voltallig team lectoren in het onderzoeken of we kandidaat leraren voldoende 
voorbereiden opdat zij graag en vaardig voor grootstedelijke klassen staan? 
Deze vraag was voor de opleiding Professionele Bachelor Secundair Onderwijs van de Karel de Grote-
Hogeschool het startpunt van een team professionaliseringstraject. In de presentatie wordt dit 
project voorgesteld en aangegeven hoe je een team van lectoren kan aanzetten tot onderzoek. 
 

Over het project zelf 
In academiejaar 15 - 16 is het voltallig team een professionaliseringstraject gestart over lesgeven in 
de grootstedelijke context. Het gehele traject bestaat uit een cyclus van vier academiejaren. Elk jaar 
heeft eenzelfde opbouw. Er is een gezamenlijk startmoment. Dit is het vertrekpunt voor het 
opstarten van een persoonlijk traject. Op het einde van het academiejaar is er een toon - en 
gespreksmoment waar de leerwinst aan elkaar en het werkveld wordt voorgesteld. 
Lectoren kiezen elk academiejaar één van onderstaande trajecten. 
 
In het traject ‘schoolbezoeken’ maakt de lector uitgebreid kennis met één school, gesitueerd in de 
grootstad Antwerpen. Door schoolbezoeken en interviews wordt onderzocht hoe divers de 
leerlingenpopulatie is en hoe hiermee omgegaan wordt. 
 
In het traject ‘bezoeken aan organisaties’ maakt de lector kennis met Antwerpse organisaties die 
actief zijn rond grootstedelijke thema’s. De lector bezoekt één of enkele organisaties. Door middel 
van interviews wordt geprobeerd zicht te krijgen op de relatie tussen grootstedelijke thema’s en 
onderwijs. Naast interviews kan er ook meegelopen worden met een aantal activiteiten. 
 
In het traject ‘stage in een school’ gaat de lector actief aan de slag in een superdiverse secundaire 
school. Samen met een vakmentor wordt een traject gepland dat loopt van observatie, over 
participatie tot uiteindelijk lesgeven. 
 
In het traject ‘stage in een organisatie’ gaat de lector actief aan de slag als tutor/mentor van één of 
enkele leerlingen. 
 
In het traject ‘deelname aan navormingen’ volgt de lector een aantal nascholingsactiviteiten waar de 
focus ligt op onderwijs, diversiteit en de grootstedelijke context. 
 
In het traject ‘literatuuronderzoek’ neemt de lector literatuur rond onderwijs, diversiteit en de 
grootstedelijke context door. 
 
Over het aanzetten tot onderzoek van een team lectoren  
Lectoren die eenzelfde of gelijkaardig traject afleggen komen in een vaste groep, de trajectgroep, op 
geregelde tijdstippen samen. Deze bijeenkomsten worden begeleid door een lid van de stuurgroep 
diversiteit. Leden van deze stuurgroep zijn lectoren uit de opleiding zelf die het 
professionaliseringstraject mee aansturen. Zij zijn trajectbegeleiders die het onderzoeksproces van 
collega - lectoren begeleiden. Zij worden hierop voorbereid en bijgestaan door medewerkers van 
Algemeen Onderwijsbeleid Antwerpen (AOB). AOB is een dienst van de stad Antwerpen die scholen 
op Antwerps grondgebied inhoudelijk en procesmatig begeleidt. Trajectbegeleiders en medewerkers 
van AOB bereiden elke bijeenkomst met de trajectgroep samen voor. 
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Hoe worden lectoren gestimuleerd tot onderzoek? Hoe wordt een link gelegd tussen het individueel 
leren van elke lector en het leren in groep? Welke kwaliteiten van trajectbegeleiders bevorderen het 
onderzoeksproces van lectoren?  
Dit zijn enkele vragen die behandeld zullen worden. 
 
Referenties 
De kloof een beetje dichten… sociale emancipatie via schoolleven (2015) 

www.dekloofeenbeetjedichten.be  
Geldof, D. (2013). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco.  
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Good practice 77 : Peer-review: vakdocenten benutten gezamenlijke kennis 
om opleiding nationaal te verbeteren 
H.W.M. Fuchs, Vereniging Hogescholen, G. Hoogland, Vereniging Hogescholen 
 
Instellingsoverstijgend onderzoek / kwaliteitszorg / peer-review 
 

Abstract 
Peer-review waarbij vakdocenten van verschillende instellingen elkaars programma kritisch 
onderzoeken, leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de docent en 
zijn team. Ook leidt dit tot kwaliteitsverbeteringen van de eigen opleidingspraktijk én zorgt dat 
nationaal een heldere afstemming is van de kennis die in een lerarenopleiding aan bod moet komen 
en hoe dat wordt geborgd. 
Uit een onderzoek onder betrokken vakdocenten, management en directeuren blijkt dat belangrijke 
aandachtspunten voor een goede peer-review zijn dat de vakdocent voldoende tijd heeft en dat het 
management betrokkenheid moet tonen. Deze tijd kan gedeeltelijk worden gezien als 
professionalisering maar ook als onderdeel om kwaliteitszorg intrinsiek deel uit te laten maken van 
de docenttaak. Belangrijkste succesfactoren voor peer-review zijn verder een open grondhouding en 
oprechte nieuwsgierigheid van de betrokken docenten. Het vertrouwen in elkaar en werken binnen 
een veilige omgeving is cruciaal. Een helder projectplan met (ook) eigen doelen van de groep en een 
goede projectsturing zijn eveneens van belang. 
Naast grip en eigenaarschap over de professionalisering wordt door peer-review ook het 
eigenaarschap gevoeld en genomen ten aanzien van de landelijke kennisbases, het curriculum, en de 
toetsing. Professionele ruimte wordt hierdoor gecombineerd met het kunnen nemen van 
verantwoording en het afleggen van rekenschap. 
 

Korte beschrijving 
Indachtig bovenstaande leitmotiv van het VELOV/VELON-congres zorgt peer-review dat de kennis 
van de ander wordt gebruikt om te komen tot tot kwaliteitsverbeteringen van de eigen 
opleidingspraktijk. 
 
Context 
In ‘Leraar 2020’ (OCW, 2011) benoemt de staatssecretaris actiepunten waarmee de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs versterkt kan worden. Hierbij worden o.a. peer-review en professionele 
ruimte voor de docent genoemd. 
Voor alle lerarenopleidingen in het Nederlandse hbo zijn de kenniscomponenten in kennisbases 
vastgelegd. In de Meerjarenafspraak tussen de minister en de Vereniging Hogescholen is overeen 
gekomen dat deze 41 kennisbases aantoonbaar in de curricula zijn opgenomen en dat het eindniveau 
wordt geborgd. Bij een aantal vakken gebeurt dit laatste middels een landelijke toets maar voor 40 
kennisbases is daarvoor een systeem van peer-review opgezet. 
 
Doel 
Doel van peer-review is dat tussen instellingen over en weer wordt gekeken naar de implementatie 
van de kennisbases en borging van het eindniveau. Ook wordt nagegaan of herijking van de 
kennisbasis nodig is. Het professionele gesprek tussen de vakdocenten is hierbij leidend. 
Volgens de indeling van Ecorys (Ecorys, 2013) gaat het dus om een interscolaire consultatie. 
Vakdocenten onderzoeken in dit geval elkaars implementatie van de kennisbases en de toetsing 
ervan. Ze bespreken daarbij elkaars achterliggende keuzes. Vervolgens komen ze tot 
verbetervoorstellen voor hun eigen onderwijsprogramma. Ze vormen zo een nationale, professionele 
leergemeenschap. 
Na ruim een jaar is via een telefonisch onderzoek de gevolgde werkwijzen en hoe betrokkenen peer-
review ervaren, geëvalueerd. De respondenten bestonden uit zowel projectleiders, deelnemers als 
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opleidingscoördinatoren en directeuren. Doel hierbij was om knelpunten te signaleren en tot 
aanbevelingen voor het vervolg te komen. 
 
Theoretische inbedding 
Het fenomeen peer-review om professionals te laten werken aan de kwaliteit van hun werk krijgt 
steeds meer aandacht in het onderwijs binnen instellingen maar is nog lang geen gemeengoed 
(Thurlings, et al, 2012), zeker niet in het hbo (Ecorys, 2013), of over instellingen heen. Het past bij het 
pleidooi van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2015) om te komen tot beter evenwicht tussen 
ruimte, regels en rekenschap in het hoger onderwijs. Aanvullend, geeft de NVAO aan, als reactie op 
het advies van de Stuurgroep accreditatiestelsel 3.0 (NVAO, 2015), dat zij een goed geborgde 
kwaliteit voor ogen staat met respect voor het eigenaarschap van docenten (en studenten). 
Peer-review past bij bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek waarbij collegialiteit en 
professionaliteit van docenten wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor goed onderwijs. 
Elkaar met respect bejegenen en elkaars activiteiten constructief analyseren en bekritiseren hoort 
daarbij (Marzano, Pickering en Pollock, 2009). Volgens van Veen et al (2010) werkt 
professionalisering van docenten alleen als deze actief en onderzoekend leren, samen leren en daar 
voldoende ruimte voor hebben. 
 
Praktische relevantie 
Analyse van behaalde resultaten van de diverse peer-reviewgroepen laat zien dat het professionele 
gesprek tussen vakdocenten vaak moeizaam tot stand komt, maar leidt tot meer dan een beter 
inzicht in elkaars curriculum. 
Uit het telefonische onderzoek blijkt dat het leidt tot (voorgenomen) aanpassingen van eigen 
curricula, men hier en daar komt tot gezamenlijke onderwijsactiviteiten en ontwikkeling van 
onderwijsmaterialen, en dat soms elkaars toetsbeoordelingslijsten worden gedeeld. 
Belangrijkste succesfactoren zijn, naast tijd, een open grondhouding en oprechte nieuwsgierigheid 
van betrokken vakdocenten. Een goed opgesteld projectplan met (ook) eigen doelen en een 
duidelijke project/proces(bege)leider versneld het bereiken van resultaten. Een betrokken 
management is van groot belang. 
 
Opbrengst / evaluatie van de praktijk 
Duidelijk is dat een gevoeld eigenaarschap van vakdocenten de kans op succesvolle peer-review 
vergroot. Het gebruiken van een eigen methode vergroot het draagvlak verder. Centrale 
ondersteuning is daarbij gewenst, maar mag niet te voorschrijvend zijn. 
Onderzoek bevestigt ons beeld dat peer-review (als proces) goed aansluit bij door docenten 
gewenste professionaliseringsprocessen. Daarnaast krijgt ook het gevoelde eigenaarschap over het 
curriculum een boost. Het verdiept de behoefte om via gezamenlijk onderzoek van de eigen 
praktijk(en) te werken aan een gezamenlijke taal en kwaliteitsstandaard. 
Peer-review kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het inzien van het belang van 
onderzoek en een intrinsieke motivatie leveren voor kwaliteitszorg. 
 
Referenties 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011. Actieplan Leraar 2020. Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den Haag.  
Ecorys, 2013. Peer review in de praktijk. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, Den Haag.  
Marieke Thurlings, Dirk van der Veen en Maarten de Laat, 2012. Professionaliseren van docenten;  

het belang van peers. Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit, Heerlen.  
Onderwijsraad, 2015. Kwaliteit in het hoger onderwijs. Onderwijsraad, Den Haag.  
NVAO, 2015. Via: https://www.nvao.net/actueel/reactie-nvao-op-advies-onderwijsraad.  
Robert Marzano, Debra Pickering en Jane Pollock, 2009. Wat werkt in de klas; Research in actie. 

Basalt, Vlissingen.  
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Klaas van Veen, Rosanne Zwart, Jacobiene Meirink en Nico Verloop, 2010. Professionele ontwikkeling 
van leraren; een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies 
van leraren. ICLON / Expertisecentrum Leren van Docenten, Universiteit Leiden.  
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Good practice 7 : Door onderzoek op weg naar een duurzame relatie tussen 
lerarenopleiding en basisonderwijs op het gebied van schoolontwikkeling, 
professionalisering en opleiden 
H.J.M. Stokhof, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Begeleiden onderzoek / professionalisering / samenwerking lerarenopleidingbasisonderijs 
 
Abstract 
Lerarenopleidingen kunnen belangrijke bruggenbouwers zijn om de kloof tussen 
onderwijsontwikkeling en onderwijsonderzoek te slechten. Hiervoor is het van belang dat duurzame 
relaties tussen lerarenopleiding en scholen worden ontwikkeld, waarin zowel de beoogde 
schoolontwikkeling, de professionalisering van zittende leraren en van de lerarenopleiders als de 
begeleiding van studenten bij het doen van afstudeeronderzoek samen komen. Een 
promotieonderzoek van een lerarenopleider naar vraaggestuurd leren is de afgelopen 4 jaar focus 
geweest om een duurzame relatie te smeden tussen de HAN-pabo en basisschool de Lanteerne 
waarin schoolontwikkeling, professionalisering en het opleiden van studenten elkaar hebben 
versterkt. 
 

Korte beschrijving 
Deze presentatie toont hoe wetenschappelijk (promotie)onderzoek, professionalisering van 
lerarenopleiders, pabo studenten en leerkrachten in het basisonderwijs en schoolontwikkeling 
samen kunnen komen rondom een gezamenlijke focus, in dit geval de ontwikkeling van 
vraaggestuurd leren op basisschool de Lanteerne in Nijmegen 
 
Hoofdtekst 
Het onderwijs heeft tot doel toekomstige generaties voor te bereiden op de samenleving, die echter 
laatste decennia aan grote veranderingen onderhevig is. Het onderwijssysteem blijkt zich echter 
maar zeer geleidelijk zich aan te passen aan deze veranderingen, en er wordt getwijfeld of leerlingen 
nog wel voldoende worden toegerust voor de toekomst (Hargreaves, 2011). Onderwijsonderzoek zou 
een bijdrage kunnen leveren om het onderwijs door te ontwikkelen, zodat leerlingen beter 
voorbereid worden op de competenties die zij in de 21ste eeuw nodig hebben (Braak, Vanderlinde, & 
Aelterman, 2014). Onderwijsonderzoek blijkt echter op dit moment nauwelijks invloed te hebben op 
schoolontwikkeling. Er blijkt een kloof te zijn tussen onderwijsonderzoek en de vertaling daarvan 
door leraren in het onderwijs (Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2006). Een mogelijk methode om 
deze kloof te overbruggen is praktijkgericht ontwerp onderzoek (design-based research), dat 
fundamentele inzichten kan vertalen en kan testen in de praktijk en zo kan bijdragen aan 
schoolontwikkeling (Martens, Kessels, de Laat, & Ros, 2014). Lerarenopleidingen op hbo instellingen 
zouden hierbij een sleutelpositie kunnen innemen omdat zij zowel dicht bij de praktijk staan als 
inzicht (zouden moeten) hebben van recente wetenschappelijke ontwikkelingen (Geerdink & 
Verbunt, 2012). 
 
De toegenomen gerichtheid op onderzoek in het hbo is ook zichtbaar in de taak die lerarenopleiders 
hebben kregen om studenten op te leiden tot onderzoekende professionals (HBO raad, 2010). Het 
kunnen aantonen van een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden is een belangrijk 
aspect van de eindkwalificatie van de hbo professional (NVAO). Om studenten deze houding en 
vaardigheden te laten ontwikkelen blijkt het meest effectief om authentieke (onderzoeks)taken in de 
stagecontext aan te bieden zodat het nut en de meerwaarde worden ervaren vanuit het perspectief 
van toekomstig beroep (Van de Linde, 2013). Onderzoekstaken zouden dus gesitueerd moeten 
worden in het werkveld, maar praktisch bezwaar blijkt vaak dat scholen wel 
ontwikkelingsvraagstukken hebben, maar daar niet zelf gerichte onderzoeksvragen bij kunnen 
formuleren (Derks, 2012). De lerarenopleiding staat hier dus voor de taak om de 



 Terug naar de inhoudsopgave: 3e ronde parallelsessies 305 

 

ontwikkelingsvraagstukken uit het werkveld te vertalen naar onderzoeksvragen die geschikt zijn voor 
bachelor studenten. 
 
Tenslotte vragen bovenstaande taken dat de lerarenopleider zich verder professionaliseert in 
begeleiden van onderzoek en het vertalen van schoolontwikkelingsvraagstukken naar 
onderzoeksvragen. Lerarenopleiders blijken zich op verschillende manieren te professionaliseren, 
door het zelf doen van onderzoek, door deel te nemen in kenniskringen, door cursussen te volgen of 
door een combinatie van voorgenoemde (Willems & Boei, 2013). Welke weg daar ook in gekozen 
wordt, het begeleiden van praktijkgericht onderzoek van studenten kan lerarenopleiders meer 
inzicht geven in de vraagstukken die spelen op de basisschool, de mogelijkheden die dit biedt voor 
onderzoek door studenten en welke kansen er liggen voor schoolontwikkeling. 
 
Sommigen hebben echter twijfels of de lerarenopleiders wel in staat zijn om de brug te slaan tussen 
onderzoek en de praktijk (Boei & Willems, 2013). Boei en Willems geven onder andere aan dat 
scholen in een vroeg stadium moeten worden betrokken en dat een langdurige samenwerking 
hiervoor waarschijnlijk een belangrijke voorwaarde is. In deze presentatie willen wij graag een “good-
practice”laten zien hoe een vanuit de behoefte tot schoolontwikkeling van basisschool de Lanteerne 
een duurzame relatie is opgebouwd met de HAN-pabo en waarin zowel praktijkgericht ontwerp 
onderzoek, de professionalisering van lerarenopleiders en basisschoolleerkrachten en het opleiden 
van studenten een plaats hebben gekregen. Vliegwiel in deze ontwikkeling is praktijkgericht ontwerp 
onderzoek naar het begeleiden van eigen leervragen van leerlingen binnen het 
wereldoriëntatieonderwijs. In presentatie wordt toegelicht hoe dit invloed heeft gehad op 
schoolontwikkeling, opleidingsdidactiek, het begeleiden van studenten, het professionaliseren van 
leraren en opleiders en welke inzichten voor de wetenschap zijn opgedaan. 
 
Referenties 
Boei, F. & Willemse, M. (2013). Onderzoek in lerarenopleidingen. Cultuur + Educatie 13 (37), 9-20. 
Braak, van J., Vanderlinde, R., & Aelterman, A. (2008). De wisselwerking tussen onderwijsonderzoek 

en praktijkopleiding. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 29 (4), 5-12.  
Broekkamp, H., & Van Hout-Wolters, B. (2006). De kloof tussen onderwijsonderzoek en 

onderwijspraktijk: Een overzichtsstudie van problemen, oorzaken en oplossingen (Vol. 1). 
Amsterdam University Press.  

Derks, M. (2012). Rol lerarenopleiding bij innovatie van het primair onderwijs. Arnhem: Hogeschool 
Arnhem Nijmegen.  

Geerdink, G., & Verbunt, M. (2010). Onderwijs en onderzoek: Geen tegengestelde polen maar een 
krachtig geheel. Hogeschool Arnhem Nijmegen.  

Hargreaves, D. H. (2011). System redesign for system capacity building. Journal of Educational 
Administration, 49 (6), 685 - 700. doi:10.1108/09578231111174820  

HBO-raad (2010). Naar een duurzaam onderzoeksklimaat: Ambities en succesfactoren voor het 
onderzoek aan hogescholen. Verkregen op 27 september 2015 van 
http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/publicaties/publicaties-
gesorteerd-op-verschijningsjaar-1/2010-1/1212-naar-een-duurzaam-onderzoeksklimaat-
ambities-en-succesfactoren-voor-het-onderzoek-aan-hogescholen-1/file  

Martens, R., Kessels, J., de Laat, M. & Ros, A (2014). Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoeksmanifest LOOK. Heerlen: Open Universiteit. Verkregen op 26 september 2015 van 
http://www.ou.nl/documents/1133731/0/Onderzoeksmanifest+LOOK.pdf  

NVAO (2008). Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het 
overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte. 
Verkregen op 10 oktober 2014, van 
http://www.nvao.net/page/downloads/Nederlands_Kwalificatieraamwerk_Hoger_Onderwijs.p
df  
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Van de Linde, W. (2013). A design-based approach to introducing teachers in conducting and using 
research (Doctoral dissertation, Tilburg University, the Netherlands).  

Willemse, T. M., & Boei, F. (2013). Teacher educators' research practices: an explorative study of 
teacher educators' perceptions on research. Journal of Education for Teaching, 39(4), 354-369.  
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Good practice 78 : Het werkveld als voortrekker in de programmering van 
onderzoek 
M. Haalboom, MarCanT, M. Kruiskamp, MarCanT, J. van Meurs, MarCanT, E. van den Berg, Saxion 
 

Onderzoeksagenda / schoolontwikkeling / teacher leader 

 

Abstract 
In de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleiding in Twente is in het kader van de 
Academische Opleidingsschool gezocht naar een werkwijze die het uitvoeren van onderzoek verbindt 
aan de belangen van onderzoekers, school, opleiding en lectoraat. De onderzoeksagenda is in deze 
samenwerking leidend geworden voor het uitzetten, uitvoeren, implementeren en borgen van 
onderzoek en onderzoeksresultaten. Deze good practice laat zien hoe deze werkwijze tot stand is 
gekomen en welke waarde eraan wordt toegekend door de verschillende belanghebbenden. 
 

Korte beschrijving 
Onderzoek doen vraagt om onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding. Door een 
onderzoekscultuur te creëren binnen schoolbesturen, basisscholen en de lerarenopleiding 
professionaliseren onderzoekers, leraren en docenten zich in het uitvoeren en begeleiden van 
onderzoek. Door vanuit een onderzoeksagenda te werken professionaliseren betrokkenen zich ook 
door bewuste implementatie en borging van onderzoeksresultaten. 
 
Context 
Daltonschool De Rank is een van de drie Academische Opleidingsscholen van Marcant, Stichting 
Basisonderwijs Twente, in samenwerking met APO Saxion Enschede. Om het onderzoek dat door 
studenten, eigen leraren en externen wordt uitgevoerd goed te positioneren en de verschillende 
onderzoeken goed op elkaar af te stemmen, werkt de school met een onderzoeksagenda. Deze 
onderzoeksagenda is gerelateerd aan het schoolplan. 
Door met deze onderzoeksagenda te werken zorgt de school, onder leiding van een teacher leader, 
dat ieder onderzoek past binnen de gebieden die voor de schoolontwikkeling relevant zijn. De 
onderzoeksagenda benoemt de schoolontwikkeling, de onderzoeksgebieden, wat men wil weten, 
wat men moet doen na afronding van een onderzoek (implementatie) en wat men dient te doen om 
opbrengsten te borgen. 
 
Onderwerp 
In een onderzoeksgroep wordt, onderleiding van de teacher leader en aan de hand van de 
onderzoeksagenda, met directie, onderzoekers (studenten, eigen leraren en externe onderzoekers) 
en onderzoeksbegeleiders vanuit Saxion, overlegd en afgestemd. Op deze manier wordt voor ieder 
onderzoek gezocht naar het verhelderen van het belang van de onderzoeker, de school, de opleiding 
en het een lectoraat. Met andere woorden; dient het onderzoek het belang van de onderzoeker? 
Dient het onderzoek de schoolontwikkeling? Zijn de onderzoeken passend bij de doelstellingen van 
de opleiding? Zijn onderzoeken van belang voor een lectoraat dat betrokken is bij de bachelor? Als 
aan alle belangen tegemoet gekomen wordt spreken we van een 4-sterren (****) opdracht. 
 
Doel 
Dit betekent echter niet het altijd een soepele lopend proces is om tot een (****) situatie te komen. 
Als het lukt om alle belangen te dienen, dan is er sprake van de categorie (****) Om dit te bereiken is 
het wezenlijk om de communicatie tussen alle belanghebbenden constant te onderhouden om 
erachter te komen wat ieders belang is en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. 
 
Theoretische inbedding 
Het doen van onderzoek heeft de rol van de student, de leraar en de lerarenopleiderverandert. Aan 
het begin van deze eeuw is de discussie hierover al gestart (zie o.a. Taks,2003) In de projecten 
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Academisc he Opleidingsschool is gezocht naar een werkwijze om onderzoek structureel in de 
opleidingsschool in te bedden. Om te voorkomen dat onderzoek leidt tot losse 
vernieuwingsprojecten (Fullan, 2007) en er een Christmas Tree School ontstaat, is het nodig om 
onderzoek in een kader te zetten, samenhang te brengen in de verschillende onderzoeken die 
worden uitgevoerd. De onderzoeksagenda biedt dit kader. 
 
Praktische relevantie 
Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO, dat (academische) opleidingsscholen - als 
samenwerkingsverband van schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen - ondersteunt bij het 
versterken van de onderlinge samenwerking, ziet de onderzoeksagenda als een goed voorbeeld om 
onderzoek binnen een (academische) opleidingsschool onderzoek krachtig te positioneren en ieders 
belang te dienen. Daarom is een aantal agenda’s van Academische Opleidingsscholen van Marcant 
door hen gepubliceerd op de website www.steunpuntopleidingsscholen.nl 
 
Opbrengst van een evaluatie in de praktijk 
Tijdens de visitatie PABO eind 2014 beoordeelde de visitatiecommissie de beoogde eindkwalificaties 
van de Academische opleidingsschool excellent: ‘De heldere en sterke visie van de Academische 
opleidingsschool sluit aan bij de visie van pabo Hengelo. Het verbinden van onderzoek, opleiden en 
innovatie is daar een belangrijk onderdeel van. Tijdens de visitatie bleek dat deze visie gedragen 
wordt door betrokkenen en doorleefd is op alle niveaus binnen de betrokken organisatie. De 
commissie heeft daar veel waardering voor. De academische opleidingsscholen hebben hun eigen 
onderzoeksagenda, passend bij de gewenste schoolontwikkeling. De spanning tussen de relevantie 
van het onderzoek voor de school en voor de student wordt adequaat bewaakt. 
Tijdens deze good practice leggen we uit hoe de onderzoeksagenda in de loop van de jaren tot stand 
is gekomen en welke rol het lectoraat Rich Media & Teacher Learning hierin heeft gespeeld. In de 
discussie willen we met elkaar verkennen hoe de onderzoeksagenda ertoe bijdraagt dat er een (****) 
situatie ontstaat. Is de onderzoeksagenda de spil om dit te realiseren? 
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Good practice 122 : Grensoverschrijdende experimenten in een Professionele 
Leergemeenschap 
W. Jongstra, Katholieke Pabo Zwolle, I. Pauw, Katholieke Pabo Zwolle, H. van den Ende, Katholieke 
Pabo Zwolle 
 
Boundary crossing / professionele leergemeenschap / teamexperiment 

 

Abstract 
De Katholieke Pabo Zwolle heeft samen met twee schoolbesturen in 2014 van OCW subsidie 
ontvangen voor het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’. 
Het doel van dit project is de samenwerking op het gebied van relevante onderwijsthema’s tussen 
lerarenopleidingen en scholen in het po, vo en mbo te versterken. Er zijn professionele 
leergemeenschappen (PLG’s) geformeerd, die drie jaar gaan functioneren. Deze bijdrage beschrijft de 
PLG opbrengstgericht werken aan begrijpend lezen. De specifieke kenmerken van een effectieve PLG 
(Dufour & Fullan, 2013) en de basisprocessen van teamleren in relatie tot individueel leren en 
organisatieleren (Decuyper, Dochy & Van den Bossche, 2010) zijn leidend geweest bij de constructie 
van de PLG. In het eerste jaar wordt er een bovenschoolse en bovenbestuurlijke PLG geformeerd, 
waarin leraren van basisscholen, beleidsmedewerkers van besturen en docenten van de KPZ zitting 
nemen. Kennisdeling, uitwisseling en reflectie vindt plaats en er wordt een gezamenlijke visie 
geformuleerd. Inbreng van expertise uit andere systemen is hierbij essentieel. In het tweede jaar 
gaan zowel leraren als lerarenopleiders ieder een leergemeenschap vormen. Er vinden 
teamexperimenten plaats met als doel vernieuwende interventies te ontwikkelen, die zowel de 
opbrengsten van het teamleren als de opbrengsten van begrijpend lezen zullen verhogen. 
 
Korte beschrijving 
Deze bijdrage maakt inzichtelijk hoe praktijkgericht onderzoek en de onderwijspraktijk interfereren 
en hoe de samenwerking tussen verschillende actoren in het onderwijs de onderwijspraktijk kan 
versterken. Uitgangspunt hierbij is het leren in en tussen verschillende systemen (boundary crossing). 
 
Onderwerp 
Opbrengstgericht werken bij het schoolvak begrijpend lezen in een schooloverstijgende professionele 
leergemeenschap 
 
Context 
In 2014 heeft OCW de subsidieregeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 
2013-2016’ beschikbaar gesteld om de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het 
po, vo en mbo te versterken. Het gaat om samenwerking in belangrijke onderwijsthema’s, zoals 
omgaan met verschillen (inclusief toptalenten), opbrengstgericht werken, begeleiding van 
beginnende leraren, ouderbetrokkenheid en pesten. De Katholieke Pabo Zwolle heeft samen met 
twee schoolbesturen subsidie ontvangen en heeft als samenwerkingsvorm gekozen voor een 
professionele leergemeenschap (PLG). 
De formatie en opbouw van de PLG begrijpend lezen is als volgt: in het eerste jaar wordt er een 
bovenschoolse, bestuurdoorbrekende PLG geformeerd, waarin leraren van basisscholen, 
beleidsmedewerkers van besturen en lerarenopleiders van de KPZ zitting nemen. Kennisdeling, 
uitwisseling en reflectie vindt plaats en er wordt een gezamenlijke visie geformuleerd. Inbreng van 
expertise uit andere systemen is hierbij essentieel. In het tweede jaar vormen zowel de leraren als de 
lerarenopleiders een eigen interne PLG. 
 
Doel 
Er vinden teamexperimenten plaats met als doel vernieuwende interventies te ontwikkelen die zowel 
de opbrengsten van het teamleren als de opbrengsten van begrijpend lezen zullen verhogen. 
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Theoretische inbedding; 
Uit een recent rapport van TALIS (2015) blijkt dat teamleren- leren binnen de context van de eigen 
school - wereldwijd positiever gewaardeerd worden dan niet context-gerelateerde scholingen, 
ondanks het feit dat die laatste soort scholingen vaker voorkomt. Decuyper, Dochy en Van den 
Bossche (2010) presenteren een conceptueel model van teamleren waarin verschillende processen 
zich voordoen, tussen verschillende systemen. Teamleren als systeem vindt tegelijkertijd plaats met 
persoonlijk leren (subsysteem) en organisatieleren (suprasysteem). Een essentieel aspect is het 
zogenaamse boudary crossing: het uitwisselen van ervaringen met andere systemen, bijvoorbeeld 
andere scholen of andere besturen. Een specifieke vorm van teamleren is het leren in een 
Professionele Leergemeenschap, een PLG. Dufour en Fullan (2013) onderscheiden zes kenmerken 
van een effectieve PLG (p. 14). 

- Gedeelde missie, waarden en doelstellingen gericht op het leren van de leerlingen. 
- Een cultuur van samenwerking met de focus op het leren door iedereen. 
- Gezamenlijk onderzoek naar de beste praktijkvoorbeelden en naar de huidige werkelijkheid. 
- Actiegerichtheid: leren door te doen. 
- Een voortdurend streven naar verbetering. 
- Resultaatgericht werken. 

Deze specifieke kenmerken van de PLG en de basisprocessen van het model van teamleren van 
Decuyper, Dochy & Van den Bossche (2010) zijn leidend geweest bij de vormgeving van het driejarige 
traject van de PLG begrijpend lezen binnen de subsidieregeling ‘Versterking samenwerking 
lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’. 
 
Praktische relevantie 
De benadering van begrijpend lezen is multidisciplinair met veel aandacht voor leesmotivatie, 
jeugdliteraire teksten en wereldoriëntatie. Het doel is gemotiveerde lezers op te leiden die door 
dieper tekstbegrip hun kennis van de wereld uitbreiden (Koning & Van der Schoot 2014; Land & 
Sanders 2007). Het voornemen is uitgesproken om te experimenteren met het bespreken van 
verbeelde tekstinhouden op een dieper tekstniveau, waarbij het creëren van een eigen corpus 
informatieve teksten van jeugdliteraire auteurs een belangrijke rol speelt. In de interne PLG worden 
ervaringen uitgewisseld met het experimenteren met deze teksten waarbij leerlingen zich vragen 
stellen, hun zintuigen gebruiken en gemotiveerd zijn om hun kennis van de wereld te verdiepen en 
met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier worden kritische lezers opgeleid, die blijkens de 
eerste reacties zeer enthousiast reageren. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk. 
Evaluaties van de praktijk zullen op twee niveaus in kaart gebracht worden. Op procesniveau worden 
processen van teamleren als systeem in relatie met individueel leren en organisatieleren in kaart 
gebracht. In gesprekken tussen bestuurders en opleiders kunnen de opbrengsten van de PLG een rol 
spelen bij het opstellen van de onderzoeksagenda van bestuurders en schoolleiders. Op 
inhoudsniveau worden de opbrengsten van vernieuwende interventies bij begrijpend lezen in kaart 
gebracht. 
 
Referenties 
Decuyper, S, Dochy, F., & Van den Bossche, P. (2010). Grasping the dynamic complexity of team 

learning: An integrative model for effective team learning in organisations. Educational 
Research Review, 5, 111-133.  

Dufour, R., & Fullan, M. (2013). Cultures Built to Last Systemic PLCs at Work. Bloomington, IN: 
Solution Tree Press.  

Koning, B.B. de, & Schoot, M. van der (2014). Hoe zie jij het voor je? Een kritische blik op de 
hedendaagse onderwijspraktijk van begrijpend lezen. Pedagogische Studiën, 91(6), 422-430.  
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Land, J., & Sanders, T. (2007). Lezen. Leuk én leerzaam? Over tekstbegrip van VMBO'ers. D. Schram 
(ed). Lezen in het VMBO. Onderzoek - Interventie - Praktijk. Stichting Lezen reeks, deel 11, pp. 
124-150. Amsterdam: Stichting Lezen.  

Samenwerkingsverband mijnplein-SKOFV-KPZ (2014). Versterking samenwerking mijnplein-SKOFV en 
de lerarenopleiding KPZ. Aanvullend activiteitenplan en begroting. Zwolle: 
Samenwerkingsverband mijnplein-SKOFV-KPZ.  

TALIS. Teaching and Learning International Survey. OECD (2015), Embedding Professional 
Development in Schools for Teacher Success. Teaching in Focus, 10, OECD Publishing, Paris. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5js4rv7s7snt-en  
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Debat 44 : Onderwijskundig onderzoek in team: een experiment, de balans, 
een debat  
J. Tondeur, Universiteit Gent, N. Pareja Roblin, Universiteit Gent, E. Consuegra, Vrije Universiteit 
Brussel, V. Willegems, Vrije Universiteit Brussel, H. Becuwe, Universiteit Gent 
 
Leergemeenschappen / onderzoek / samenwerking 
 

Abstract 
Het debat gaat in op de rol van onderzoek in teams. Meer specifiek debatteren we -op basis van een 
experiment- over samenwerking binnen een onderzoekscontext. De auteurs van deze bijdrage 
voeren alle vijf onderzoek uit naar het professioneel leren in leergemeenschappen. Een andere 
onderzoeker bestudeerde het experiment zonder actief deel te nemen. Het experiment ontstond 
naar aanleiding van de vraag of we als onderzoekers wel de hand in eigen boezem steken: werken wij 
zelf voldoende samen met collega onderzoekers? En hoe verhoudt ons onderzoek zich tot de 
praktijk? Bij wijze van experiment gaven we onszelf dezelfde uitdaging als deze waar we onze 
respondenten mee confronteren. Vorm een leergemeenschap met peers om je eigen praktijk te 
verbeteren en werk op een systematische manier aan gedeelde vraagstukken. 
Uit ons experiment werd snel duidelijk dat een actieve participatie in een leergemeenschap van 
onderzoekers niet vanzelfsprekend is. We herkenden veel van de barrières uit onze literatuur. Er zijn 
de drukke agenda’s, de veelheid aan thema’s en de zoektocht om de samenwerking vorm te geven. 
Een positieve invloed had het samenwerken aan concrete output. Dergelijke thema’s uit het 
experiment willen we voorleggen als insteek voor een debat over samenwerking binnen een 
onderzoekscontext. 
 
Korte beschrijving 
Op de website van het congres lezen we dat onderzoek een belangrijke plaats verdient in de 
lerarenopleiding. Het voorliggende debat gaat expliciet in op de rol van onderzoek en het belang van 
samenwerking. Meer specifiek debatteren we -op basis van een experiment van vijf 
onderwijsonderzoekers- over het potentieel en de uitdagingen van onderzoek in teamverband. 
 
Inleiding 
Vanuit de vraag welke mechanismen onderzoek in teamverband belemmeren of faciliteren, besloten 
de vijf auteurs van dit stuk een leergemeenschap van onderzoekers op te zetten. Deze onderzoekers 
voeren alle vijf onderzoek uit naar het professioneel leren in leergemeenschappen. Een andere 
onderzoeker bestudeerde de samenwerking van deze leergemeenschap, zonder er actief aan deel te 
nemen. Het experiment ontstond naar aanleiding van de vraag of onderzoekers wel de hand in eigen 
boezem steken: werken onderzoekers zelf voldoende samen met collega onderzoekers? 
Bij wijze van experiment gaven de auteurs van dit stuk zichzelf dezelfde uitdaging als deze waar ze de 
respondenten in hun onderzoek mee confronteren: vorm een professionele leergemeenschap met 
peers om je eigen praktijk te verbeteren en werk op een systematische manier aan gedeelde 
vraagstukken. Uit het experiment werd al snel duidelijk dat een actieve participatie in een 
leergemeenschap van onderzoekers niet vanzelfsprekend is. Veel van de barrières tot samenwerking 
uit de literatuur werden herkend. Er zijn de drukke agenda’s, belangrijkere prioriteiten, en de veelheid 
aan interessante thema’s blijken niet eenvoudig. Een positieve invloed op de samenwerking had het 
werken aan concrete output. 
 
Naar een nieuwe onderzoeksruimte 
Veel initiatieven werden de laatste decennia ontwikkeld om de samenwerking tussen onderzoekers 
enerzijds en onderzoekers en professionals/beleidsmakers anderzijds te stimuleren. Een voorbeeld 
waarbij onderzoekers, beleidsmakers en professionals samenwerken is de EDUsummIT, een 
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wereldwijde community om de effectieve integratie van ICT in het onderwijs te bevorderen 
(http://www.curtin.edu.au/edusummit/). 
Om samen te werken tussen onderzoekers zijn ook steeds meer online mogelijkheden beschikbaar 
zoals de sociale netwerksites voor academici zoals Academia. Zij evolueren van een doorgeefluikje van 
publicaties naar een platform voor samenwerking. Nieuwe functionaliteiten laten je toe je netwerk om 
input te vragen, zoals het beoordelen van een paper (peer feedback) of in je zoektocht naar een 
oplossing van een specifiek probleem. Toch is er nog veel werk aan de winkel om de samenwerking 
tussen onderzoeker verder te optimaliseren. 
 
Maatschappelijke en praktische relevantie 
Samenwerking is noodzakelijk in een onderzoekscontext. Lee en Bozeman (2005) stellen dat vandaag 
veel studies gewoon niet uitgevoerd kúnnen worden door individuele wetenschappers omdat de 
omgeving steeds meer interdisciplinair en mixed-methods onderzoek vereist en omdat onderzoek vaak 
kadert in grotere projecten en omdat men afhankelijk is van elkaar voor het gebruik van dure toestellen 
en materialen. Onder invloed van deze bewegingen is de samenwerking tussen onderzoekers (gemeten 
als co-auteurschap) de voorbije eeuw systematisch toegenomen (Duque, Ynalvez, Sooryamoorthy, 
Mbatia, Dzorgbo, & Shrum, 2005). Er wordt echter niet alleen om deze instrumentele redenen 
samengewerkt maar het idee is gegroeid dat samenwerking op zichzelf waardevol is. Ondanks de 
wetenschap dat samenwerking met collega’s de kennisproductiviteit bevordert (Kessels & Keursten, 
2002), blijkt echter dat onderzoekers weinig instrumentele relaties met collega’s onderhouden. 
Hierdoor lopen we potentieel leerkansen en sociaal kapitaal mis (Nuyts, 2005). 
 
Stelling(en) 
Gedurende het debat wensen we het potentieel en de uitdagingen van onderzoek in teamverband te 
bediscussiëren. Om te beginnen zullen, zoals gesuggereerd in de titel, de opzet en de uitkomsten van 
het experiment kort voorgesteld worden. De thema’s zijn uitlopers van dit experiment. Ze richten zich 
zowel op praktische aspecten zoals de ondersteuning die nodig is om onderzoekssamenwerking op 
poten te zetten als op de ideologische aspecten van onderzoek in teamverband, zoals de steeds 
groeiende outputgerichtheid.. Ter illustratie deze twee stellingen: 1) “Om onderzoek op te zetten dat er 
echt toe doet dienen lerarenopleiders nauwer samen te werken met de praktijk”en 2) 
“Lerarenopleiders zijn gewoonweg geen onderzoekers en moeten dan ook samenwerken met 
academici”. Het debat zal gemodereerd worden door Prof. Dr. Ruben Vanderlinde. 
 
Referenties 
Duque, R. B., Ynalvez, M., Sooryamoorthy, R., Mbatia, P., Dzorgbo, D. B. S., & Shrum, W. (2005). 

Collaboration paradox scientific productivity, the Internet, and problems of research in 
developing areas. Social studies of science, 35(5), 755-785.  

Kessels, J. W. M., & Keursten, P. (2002). Creating a knowledge productive work environment. Lline, 
Lifelong, Learning in Europe, 7(2), 405-420.  

Lee, S., & Bozeman, B. (2005). The impact of Research Collaboration on Scientific Productivity. Social 
Studies of Science, 35(5), 673-702.  

Nuyts, N. (2005). Voordelen van werken in teams: contextuele verschillen. In Frederik Anseel, Guy 
Van Gyes & Alain De Beuckelaer (red.), Innovativiteit van individuen in organisaties in 
Vlaanderen. Beleidsrelevante conclusies uit het VIGORproject (Hoofdstuk 5). Leuven: HIVA-KU 
Leuven.  
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Good practice 94 : 'Klaar voor de Start!' Geschiktheidsonderzoek studenten 
universitaire lerarenopleiding (ulo) 
J.K.W. Riksen, Vrije Universiteit Amsterdam  
 
Geschiktheidsonderzoek / matching / universitaire lerarenopleiding 

 
Abstract 
Meer en meer wordt er binnen universiteiten vorm gegeven aan geschiktheidsonderzoeken en 
selectie bij de toelating van studenten tot masteropleidingen. Zo ook aan de universitaire 
lerarenopleiding (ulo) van de VU in Amsterdam. Daar is in mei 2015 de pilot “Klaar voor de Start! 
ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. In de pilotontwikkeling stonden de kwaliteiten en talenten 
van de student, de eisen van de lerarenopleiding en het toekomstige beroep van leraar centraal om 
zo ook tot een kwaliteitsverbetering te komen van de beginnende docent en van de opleiding. Dit 
zogenaamde “matchingstraject”is in nauwe samenwerking met schoolopleiders ontwikkeld. Via een 
intake op de VU en een “meeloopdag”in het voortgezet onderwijs is er gekeken naar de 
verwachtingen, motivatie en geschiktheid van de student voor opleiding en beroep. Schoolopleiders 
en instituutsopleiders, brachten een onderbouwd advies uit over de professionele, didactische en 
pedagogische geschiktheid van de studenten vóór de start van de opleiding. 
In de opzet van dit matchingstraject is er aangesloten bij de Lerarenagenda “De leraar maakt het 
verschil”(OCW)[i] en het speerpunt geschiktheidsonderzoeken uit het Actieplan Lerarenopleiding 
(VSNU)[ii]. Vanwege de positieve evaluatie door alle betrokkenen wordt dit matchingstraject in 
februari 2016 verplicht voor alle studenten. 
 

Korte beschrijving 
De pilot “Klaar voor de Start!”en de vormgeving daarvan is uniek en vervult een voortrekkersrol 
binnen de ulo’s: 
-omdat het om een nieuwe praktijk van toelating d.m.v. een geschiktheidsonderzoek voor de ulo en 
het beroep van docent gaat; 
-waarin schoolopleiders en instituutsopleiders, zowel inhoudelijk als organisatorisch samenwerken 
en schoolopleiders betrokken zijn bij de toelating van studenten; 
-omdat de pilot evidence-based is; 
 
Context 
De pilot “Klaar voor de Start!”sluit aan bij landelijke beleidsontwikkelingen omtrent “selectie en 
toegankelijkheid”in het Hoger Onderwijs. 
Het project heb ik opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd in het kader van het behalen van mijn Senior 
Kwalificatie Onderwijs”(SKO) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit project is opgezet i.s.m. 14 
schoolopleiders van het scholennetwerk Academische Opleidingsschool Noord Holland West 
(AONHW), Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid (SVOAZ) en de scholengroep Zaanstad en 
Amsterdam (ZAAM). 
 
Doelen 
- Verbetering van de kwaliteit van beginnende docenten en van de universitaire lerarenopleiding; 
- In samenwerking met schoolopleiders de professionele, didactische en pedagogische geschiktheid 
van de studenten voor de universitaire lerarenopleiding vóór de start vaststellen; 
- Studenten voor de start van de opleiding een beter beeld geven van het beroep van docent en de 
opleiding 
-Het rendement en doorstroomsnelheid van de opleiding te laten stijgen en de uitval in het beroep 
van leraar terug te dringen. 
Theoretische inleiding 



 Terug naar de inhoudsopgave: 3e ronde parallelsessies 315 

 

Het project is opgezet met gebruikmaking van het model van Sinek[iii] waarin het “Why”, “How”en 
“What”leidend zijn. 
Bij de inhoudelijke invulling van het traject is uitgegaan van het idee van talentontwikkeling bij 
studenten om de kwaliteit van beginnende docenten te verhogen en tot een hoger studiesucces en 
rendementsverbetering te komen. Bij talentontwikkeling is het belangrijk, aldus Visser[iv], om de 
focus te richten op matching en studiekeuze. 
 
Praktijk 
Aan het project “Klaar voor de Start!”hebben 24 studenten deelgenomen. De studenten maakten 
eind mei kennis met de opleiding en hun toekomstige stageschool. Op de VU volgde na een 
informatiebijeenkomst een inleidend college. Vervolgens zijn zij met een aantal gerichte opdrachten, 
die samen met schoolopleiders ontwikkeld zijn, één of meerdere dagen mee gaan lopen in hun 
toekomstige stageschool en voerden zij op het einde een matchingsgesprek op school. De 
schoolopleider adviseerde de ulo. Na de beoordeling van de uitwerking van de opdrachten die op 
school gemaakt zijn, volgde een intakegesprek op de VU. In het gesprek kreeg de student een advies 
over zijn geschiktheid voor de opleiding en het beroep. In dit gehele traject keken we, samen met de 
student, vooral naar de verwachtingen, motivatie, de professionele houding, persoonlijke 
eigenschappen en beroeps gerelateerde vaardigheden.[v] 
 
Opbrengst van de praktijk 
Uit het evaluatie-onderzoek bleek dat zowel de deelnemende studenten, schoolopleiders als 
instituutsopleiders een hoge waardering toekenden aan het matchingstraject. Zij benoemden op 
verschillende punten de meerwaarde van de pilot “Klaar voor de Start!”. Zo gaven studenten aan dat 
zij voor de start van de opleiding en de stage al een beter beeld hadden gekregen van de 
verschillende taken van een docent. Deze positieve uitkomsten hebben er toe geleid dat het 
matchingstraject”verplicht wordt voor alle studenten die starten met de ulo aan de VU. 
 
Referenties 
[i] Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2013) Lerarenagenda 2013-2020 De leraar 

maakt het verschil. Zie Hoofdstuk 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende 
studenten voor de lerarenopleidingen. P.8-9. Den Haag, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

 [ii] In de Lerarenagenda van de Verenigde Samenwerkenden Nederlandse Universiteiten (2013) en 
het Actieplan lerarenopleiding (2013) is een speerpunt opgenomen rond de invoering van 
geschiktheidsonderzoeken voor toelating aan de ulo’s. Den Haag, Nederland: VSNU. 

[iii] Sinek, S.(2011) Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. New York, 
Verenigde Staten: Penguin Putman inc. 

[iv] Zie K. Visser in: Berkel, H. van Jansen, E & Bax, A (2014). Studiesucces bevorderen: het kan en is 
niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs. Amsterdam, Boom 
Lemma. 

[v] Zie R. van der Rijst (2014) e.a. Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. 
Leiden, Universiteit Leiden. 
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Good practice 120 : Gelderse Professionaliseringsagenda: regionaal 
leernetwerk MBO in de regio Nijmegen 
A.M. Smelt-Medendorp, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, T. Schinkel, ROC A12, A. Dickhout, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, R. Driessen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Beroepsonderwijs / regionale samenwerking / voorlopersgroep Samen Opleiden 
 
Abstract 
Het Gelders mbo (zes mbo-instellingen) en de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen hebben de handen ineen geslagen ten behoeve van de initiële opleiding en 
professionalisering van mbo-docenten en een  regionaal leernetwerk mbo ingericht, met een 
gezamenlijke Gelderse Professionaliseringsagenda. Van de Faculteit Educatie zijn de 
tweedegraadslerarenopleidingen, de bacheloropleiding opleidingskunde en het Kenniscentrum 
‘Kwaliteit van Leren’ inclusief het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict betrokken. De Gelderse 
Professionaliseringsagenda richt zich op zittende docenten van de mbo’s, zij-instroom vanuit het 
werkveld en (aankomende) docenten vanuit reguliere lerarenopleiding en tevens de lerarenopleiders 
van HAN ILS. 
 
Korte beschrijving 
De presentatie is een voorbeeld van een regionaal samenwerkingsverband tussen de Gelderse Mbo 
instellingen en de lerarenopleiding (incl. het kenniscentrum), waarbij het opleiden en  
professionaliseren van (aankomende) docenten in het mbo en lerarenopleiders gezamenlijk 
opgepakt is. 
 
Centrale doelstelling van de samenwerking is 
Het maken van een structurele verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek teneinde de 
innovatieve kracht van het samenwerkingsverband te versterken, de kwaliteit en opbrengsten van de 
activiteiten en projecten te borgen (onderbouwde onderwijs-, opleidings- en professionaliserings- 
praktijken) en kennis te ontwikkelen en delen met elkaar en anderen.  
Daarbij baseren we ons op literatuur over: 

 experimenteren in docententeams van  Nieuwenhuis, A.F.M., Ries, K.EE. van der , Neut, A.C. 
van der,  (2012) Leren van experimenteren in het mbo. Tilburg: IVA. (Downloadable van 
http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken-totaal/exmo),  

 Samenwerken tussen organisaties: Kaats, E. & Opheij , W. (2014) Leren samenwerken tussen 
organisaties, Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.  

 Organiseren in het MBO: Schinkel, T. , Schöningh, L. (2015), Andersom organiseren, doen wat 
nodig is. Amsterdam: Boom. 

Deze doelstelling is geconcretiseerd in een Resultatenmatrix voor de periode 
2014-2017. Op basis van deze matrix zijn in het najaar van 2015 drie  
kennisgroepen opgestart rondom de thema’s beroepsgerichte didactiek,  
Leren en lesgeven met ICT en Werkplekleren en leren in opleidingsteams.  
In iedere kennisgroep zijn docenten van het MBO, lerarenopleiders en onderzoekers van het 
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren betrokken.  

 

A. Beroepsgerichte didactiek, De werkgroep BD staat voor de taak om voorstellen te doen voor 

het professionaliseren van docenten in het mbo en van lerarenopleiders in het hbo, zodanig 

dat een lerende gemeenschap ontstaat, waar werknemers van de zes Gelderse ROC’s , 

Helicon én ILS-HAN actief deel van uitmaken. Daarbij wordt het begrip didactiek breed 

opgevat: het gaat om de inrichting van leertrajecten richting vakmanschap; dat betreft dus 
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zowel binnenschoolse elementen (lessen, coaching, projectonderwijs) als de inrichting van 

het leren op de werkplek (stages, BPV, hybride leerplaatsen). Ook de afstemming tussen 

binnenschools leren en leren in het werkveld behoeft aandacht. 

 
B. Leren en lesgeven met ICT, We werken aan onderwijsontwikkeling in de roc’s, 

onderwijsontwikkeling binnen de lerarenopleiding, professionalisering en kennisontwikkeling 
in het domein leren en lesgeven met ict. We baseren ons hierbij op literatuur over om de 
werkwijze in de leergemeenschappen, over docentprofessionalisering ICT in de 
onderbouwingen van de eindkwalificaties ICT en van de professinaliseringsaanpak. Deze 
onderbouwingen zijn ook te vinden  op: http://ixperium.nl/onderzoek-en-
ontwikkeling/professionaliseringstoolkit/ en op een nog te verschijnen artikel in het 
Velontijdschrift met als titel  Samen leren innoveren met ICT. Ervaringen met 
grensoverschrijdende multidisciplinaire leergemeenschappen tussen basisonderwijs, 
lerarenopleiding en onderzoek. Auteurs: Vijfeijken, M. van, Neut, I. van der, Uerz, D. en  Kral, 
M. IXperium/Centre of Expertise Leren met ICT, Faculteit Educatie HAN. 
 
 

C. Werkplekleren en leren in opleidingsteams 
De kennisgroep gaat over de vraag hoe docenten hun eigen werkomgeving kunnen benutten 
om te professionaliseren. We baseren ons hierbij op de literatuur van Nieuwenhuis, L., R. Vink 
& I. van der Neut (2013). Docentprofessionalisering met ICT. Tilburg: IVA Onderwijs. 
(http://www.kennisnet.nl/onderzoek/nieuws/docentprofessionalisering-met-ict/) 
 

Tijdens de presentatie van de best practice worden de doelen, uitgangspunten, (deel)resultaten, 
werkwijze en de doelgroepen van de drie kennisgroepen  gepresenteerd. 
 
Daarnaast heeft de Regiegroep Gelderse Professionalisering de Kennisagenda Gelders MBO 
vastgesteld. De kennisontwikkelingsdriehoek hieronder geeft de verschillende relaties goed weer: de 
kwaliteit van het mbo-onderwijs is een samenspel tussen onderwijsontwikkeling binnen de ROC’s, de 
kwaliteit van de lerarenopleidingen en de onderzoeksinspanningen van de lectoraten. De 
maatschappelijke context is sturend en leidend. Om de ambitie van structurele verbinding in te 
vullen is de ontwikkeling van een gezamenlijke kennisagenda nuttig. Inhoudelijk sluit de 
kennisagenda aan bij de resultatenmatrix en de daarin benoemde drie thema’s (zie hierboven 
uitgewerkt) . Deze kennisdomeinen sluiten nauw aan bij de ontwikkeling en innovatie die binnen de 
ROC’s en het ILS plaatsvinden.  
 
Deze agenda en de ontwikkelingen worden gedeeld. 
 
Gelderse Professionaliseringsagenda: regionaal leernetwerk mbo in de regio Nijmegen 
In de regio Nijmegen is in 2014 besloten in gezamenlijkheid de kwaliteit van het beroepsonderwijs te 
verbeteren door samen te werken op het gebied van professionalisering. Er is een regionaal 
samenwerkingsverband opgericht ‘Regiegroep Gelderse Professionaliseringsagenda’. In dit 
samenwerkingsverband wordt de Gelderse Professionaliseringsagenda integraal ontwikkeld door de 
zes Gelderse mbo’s , Helicon (aoc) en de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Van de Faculteit Educatie zijn de tweedegraadslerarenopleidingen, de bacheloropleiding 
opleidingskunde en het Kenniscentrum ‘Kwaliteit van Leren’ vertegenwoordigd. 
 
Ambities 
De Regiegroep Gelderse Professionaliseringsagenda kent drie ambities. 
1.Formuleren van een Gelderse Professionaliseringsagenda 
Het hoofddoel is het realiseren van voldoende en vakbekwame docenten voor het mbo in de 
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Gelderse regio. Afgelopen jaar is een drietal thema’s geïdentificeerd waarop samenwerking 
betekenisvol is: beroepsgerichte didactiek, leren en lesgeven met ICT, werkplekleren/leren in 
opleidingsteams. Deze drie thema’s zijn uitgewerkt in een resultatenmatrix en vervolgens zijn drie 
kenniskringen opgestart. In iedere kenniskring participeren docenten uit de mbo’s, (leraren)opleiders 
en onderzoekers. 
2. Kennisontwikkeling 
Door middel van  het maken van een structurele verbinding tussen onderwijs, opleiding en 
onderzoek wordt kennisontwikkeling tot stand gebracht. Doel is om de innovatieve kracht van het 
samenwerkingsverband te versterken, de kwaliteit te borgen en de opbrengsten van de activiteiten 
en projecten/leergemeenschappen te delen en middels kennisontwikkeling te komen tot enkele 
onderbouwde onderwijs-, opleidings- en professionaliseringspraktijken. De 
kennisontwikkelingsdriehoek hieronder geeft de verschillende relaties goed weer: de kwaliteit van 
het mbo-onderwijs is een samenspel tussen onderwijsontwikkeling binnen de mbo’s, de kwaliteit van 
de lerarenopleidingen en de onderzoeksinspanningen van de lectoraten. De maatschappelijke 
context is sturend en leidend. Om de ambitie van structurele verbinding in te vullen, is gezamenlijk 
een kennisagenda opgesteld. 
 

Afbeelding 1.  Kennisontwikkelingsdriehoek professionalisering mbo 
Bron: Regiegroep Gelderse Professionaliseringsagenda leraren beroepsonderwijs 
Opdrachtdocument d.d. 16-09-2014  
 
3. Kennisdeling regionaal en landelijk 
Het verbinden en delen van regionale initiatieven in strategische samenwerkingsverbanden tussen 
lerarenopleidingen en mbo-instellingen. 

Resultaten 
De Regiegroep Gelderse Professionaliseringsagenda heeft een Resultatenmatrix Gelderse 
Professionaliseringsagenda mbo 2014-2017 ontwikkeld die centraal staat in de 
professionaliseringsactiviteiten die ontwikkeld worden. Daarnaast is een Kennisagenda ontwikkeld 
die sturend is in de onderzoeksactiviteiten. Een laatste resultaat heeft betrekking op kennisdeling: de 
verworvenheden van de samenwerking worden gedeeld. 

Organisatie 
De Regiegroep Gelderse Professionaliseringsagenda is regisseur en neemt verantwoordelijkheid voor 
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het opstellen en uitvoeren van de Gelderse Professionaliseringsagenda. Om de tactische vertaling 
van te maken is een kerngroep ingesteld . De leden van de kerngroep monitoren en communiceren 
de voortgang van de resultaten van de deelprojectgroepen. Dit betreft o.a. de volgende activiteiten: 
projectwerkgroep professionalisering Gelderse mbo’s, projecten Versterking Samenwerking 
Lerarenopleidingen en Scholen, ontwikkeling van aspirant-opleidingsscholen, stuurgroep 
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift, kennisgroepen en de  ontwikkeling van de afstudeerrichting 
beroepsonderwijs.   
 
Voorbeeld van een professionaliseringsactiviteit: leer-werkateliers 
In 2012 is in een pilot gestart met professionaliseringsactiviteiten bij ROC Nijmegen. Hierin werd aan 
professionalisering van docenten gewerkt door het organiseren van zgn. leer-werkateliers. ROC-
Nijmegen, HAN ILS  en het Kenniscentrum ‘Kwaliteit van Leren’ waren betrokken bij de ontwikkeling 
en uitvoering van deze leer-werkateliers. Doel was het vergroten van de professionaliteit van 
docenten, het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het vergroten van het 
rendement. Er zijn in 2014-2015 leer-werkateliers verzorgd rondom toetsing, activerende didactiek, 
rekenen en studieloopbaanbegeleiding. Het oorspronkelijke doel, ateliers per doelgroep (in 
opleiding, beginnend, ervaren), is vrij snel verlaten en er is gekozen voor een teambenadering. Twee 
redenen waren hier debet aan: organisatorische redenen (makkelijker te plannen) en inhoudelijke 
redenen (maatwerk per team). Het lukte om drie win’s te genereren: Studenten krijgen beter 
onderwijs, er is minder uitval. Docenten zijn verbeterd in diverse rollen (didactisch, coach/begeleider, 
toetser) en voelen zich beter toegerust en meer tevreden. De organisatie borgt het kwaliteitsdenken 
en streeft naar voortdurende verbetering en kan dat bij interne en externe verantwoording 
aantonen. 
 
In de good-practice willen we graag onze ervaringen delen in de ontwikkelingen op 2 onderwerpen: 
1. Resultatenmatrix Gelderse Professionaliseringsagenda mbo 2014-2017  
    De doelen, uitgangspunten, (deel)resultaten, werkwijze en de doelgroepen van de drie 
    kennisgroepen worden  gepresenteerd. 
2. Kennisagenda 2014-2017  
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Leergemeenschap 167 : VELOV-leergemeenschap Vakdidactiek 
J. Van den Hauwe, CVO Crescendo, J. Ardui, UC Leuven-Limburg, B. Pynoo, CVO De Vlaamse 
Ardennen/Expertisenetwerk Associatie Universiteit Gent, F. Van den Abbeele, CVO Brussel, I. Bernaert 
 
Vakdidactiek / opleidingsdidactiek / professionele groei lerarenopleiders / leraars van leraren 
 

Abstract 
De professionele leergemeenschap vakdidactiek van VELOV is er op gericht om de gezamenlijke 
initiatieven van de Expertisenetwerken en het Regionaal Platform op het vlak van vakdidactiek voort 
te zetten. In de eerste plaats denken we daarbij aan de ‘Dag van de vakdidactiek’. 
 
Als professionele leergemeenschap willen we o.a. via de organisatie van een Dag van de vakdidactiek 
nadenken over de plaats van vakdidactiek in de opleiding van leraren en lerarenopleiders 
ondersteunen bij het ontwikkelen van opleidingsdidactiek voor (een specifieke) vakdidactiek. 
 
We zijn op zoek naar geïnteresseerden voor een leergemeenschap vakdidactiek en naar helpende 
handen om de 6de Dag van de vakdidactiek en eventuele andere acties te organiseren. Tijdens de 
congresbijeenkomst verwelkomen we je graag om hierover in gesprek te gaan. 
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Onderzoekspresentatie 33 : Het mes snijdt aan twee kanten? De mogelijke 
bijdrage van onderzoek aan de optimalisering van Professionele 
Leergemeenschappen in het VO. 
J.A. Meirink, Universiteit Leiden, B. Smit, Universiteit Leiden, W.F. Admiraal, Universiteit Leiden, H. 
Sligte, Universiteit van Amsterdam, Y. Emmelot, Universiteit van Amsterdam, W. Schenke, Universiteit 
van Amsterdam, M. Buisman, Universiteit van Amsterdam 
 

Professionele leergemeenschappen 

 

Abstract 
In deze presentatie staat een onderzoeksproject naar professionele leergemeenschappen (PLG’s) 
centraal. Het onderzoek richt zich op de vraag welke interventies scholen voor voortgezet onderwijs 
(kunnen) plegen om zodanige veranderingsmechanismen op gang te brengen dat de school als 
geheel gaat functioneren als PLG. Vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn sinds 
dit schooljaar bezig met de ontwikkeling van hun school als professionele leergemeenschap (PLG). De 
scholen kiezen hierin hun eigen werkwijze en interventies. Het onderzoek moet inzicht geven in 
welke combinaties van randvoorwaarden, interventies en processen uiteindelijk leiden tot goed 
functionerende PLG’s . De interventies en de ontwikkeling van de school als PLG worden onderzocht 
aan de hand van document analyse, een scan, (focusgroep)gesprekken en zgn. doorbraaksessies. De 
gegevens worden gedurende drie schooljaren verzameld en teruggekoppeld. In de presentatie wordt 
vooral ingegaan op de manier waarop de dataverzameling van het onderzoek ook een bijdrage kan 
leveren aan de ontwikkeling van de school als PLG. 
 

Korte beschrijving 
Deze presentatie past goed in het thema omdat de gegevens die met behulp van diverse 
methodieken verzameld worden (focusgroepinterviews, doorbraaksessies en een scan), bij 
tussentijdse rapportage, informatief kunnen zijn voor scholen om de ontwikkeling van de eigen 
professionele leergemeenschap verder vorm te geven of te optimaliseren. 
 
Inleiding 
De kwaliteit van de docent in het voortgezet onderwijs staat volop in de belangstelling, zowel politiek 
als onderwijskundig. De idee van een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten lijkt een 
veelbelovende aanpak om de professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren en de vorming 
van een professionele cultuur in school verder te versterken. 
 
Theoretisch kader 
In PLG’s ontwikkelen docenten hun expertise door kennis en ervaringen met elkaar te delen, elkaar 
te helpen en te ondersteunen bij de uitvoering van hun onderwijs en samen te werken aan 
gezamenlijk onderwijs (Grossman, Wineburg, & Woolworth, 2001; Little, 2003). Een PLG van 
docenten wordt gezien als een manier om de onderwijspraktijk te verbeteren (Darling-Hammond & 
Bransford, 2005; Little, 2003), maar ook om de professionele ontwikkeling van docenten en de 
vorming van een professionele cultuur in school verder te versterken (Grossman et al. 2001). In meer 
recent onderzoek zijn positieve effecten van PLG’s vastgesteld op het leren van leerlingen (Lomos, 
Hofman, & Bosker, 2011). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoewel er dus aanwijzingen zijn voor positieve effecten van PLG’s op de kwaliteit van onderwijs, 
docenten en school, weten we in de Nederlandse context nog weinig over mogelijkheden om PLG’s 
te bevorderen (Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 2010). In deze presentatie zal geïllustreerd 
worden op welke wijze een onderzoek naar de werking van PLG’s een positieve en doelgerichte 
bijdrage kunnen leveren aan het versterken van PLG’s in het VO. 
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Methode 
Het onderzoek volgt een mixed-method analyse aanpak waarin op verschillende momenten diverse 
instrumenten worden ingezet. 
 
Scan 
In de scan wordt docenten en schoolleiding gevraagd aan te geven hoe ver de school is in het 
realiseren van (werkzame ingrediënten van) een professionele leergemeenschap en wat de 
individuele wensen en ambities zijn om deze elementen van de PLG verder te ontwikkelen. De scan 
dient om systematische en vergelijkbare data te verzamelen op alle scholen. De opbrengsten ervan 
worden na elke meting teruggekoppeld naar de scholen, zodat zij ook zicht krijgen op de eigen 
ontwikkeling in vergelijking met de andere scholen. 
 
Focusgroep interviews 
In elk schooljaar wordt de schoolleiding en een selectie van 5-8 docenten per school geïnterviewd. 
Hiervoor worden docenten geselecteerd die actief betrokken zijn in de activiteiten die de school 
onderneemt om de ontwikkeling van een PLG te bevorderen. Het doel van de focusgroepsinterviews 
is om zicht te krijgen op de mechanismen die op elke school werkzaam zijn. 
 
Doorbraaksessies 
In een doorbraaksessie reflecteren onderzoekers en externe experts met de betrokkenen docenten 
en schoolleiders op de opbrengsten van hun interventies, benoemen werkzame elementen; samen 
wordt vervolgens gezocht naar mogelijkheden om elementen die effectief zijn gebleken bij andere 
scholen, te integreren in de eigen aanpak. 
 
Resultaten 
De dataverzameling in het eerste jaar geeft een heterogeen beeld van interventies die door scholen 
zijn gestart om zich meer als PLG te ontwikkelen. Ook blijkt dat de deelnemende scholen in 
verschillende fasen van ontwikkeling van de school als PLG zitten en zijn er diverse kenmerken in de 
organisatie aan te wijzen die de ontwikkeling van de PLG bevorderen of belemmeren. 
In deze presentatie zullen we nader ingaan op welke wijze de scan, doorbraaksessies en focusgroep 
interviews een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling per school. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Het project kenmerkt zich door een verwevenheid van onderzoek en onderwijsverandering. In het 
onderzoek worden gegevens verzameld over de ontwikkeling van PLGs, en de gegevens worden 
gebruikt om scholen te informeren over de ontwikkeling van de school als PLG, bij hun school en de 
andere scholen. Het mes snijdt in dit geval dus echt aan twee kanten en zou gebruikt kunnen worden 
in de opzet van toekomstige ontwikkel- en onderzoekstrajecten. 
 
Referenties 
Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (Eds.). (2005). Preparing teachers for a changing world: What 

teachers should learn and be able to do. San Francisco: Jossey-Bass.  
Grossman, P., Wineburg, S., & Woolworth, S. (2001). Toward a theory of teacher community. Teacher 

College Record, 103, 942-1012.  
Little, J. W. (2003). Inside teacher community: Representations of classroom practice. Teachers 

College Record, 105, 913-945.  
Lomos, C., Hofman, R. H., & Bosker, R. J. (2011). Professional communities and student achievement - 

a meta-analysis. School Effectiveness and School Improvement, 22, 121-148.  
Veen, K. van., Zwart, R., Meirink, J., & Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren. 

Leiden: ICLON Universiteit Leiden. 
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Onderzoekspresentatie 160 : Leren van ervaring - een analyse van reflectieve 
dialogen van leraren 
M.M.C. Schildwacht, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
Collegiale dialoog / professionele visie / videofeedback 
 

Abstract 
In nauwe samenwerking tussen lerarenopleiding en school is onderzoek verricht naar 
ontwerpprincipes voor een professionaliseringsprogramma waarbij leraren in dialoog leren met 
behulp van videofeedback. In kleine videoclubjes van drie leraren, met wisselende rollen 
analyseerden leraren opnamen uit eigen lessen. 
Leraren ontwikkelen een professionele visie (Goodwin, 1994), die hen instaat stelt om significante 
karakteristieken van complexe werksituaties te zien, te interpreteren en om snel en adequaat te 
reageren. Deze professionele visie bestaat uit selectieve aandacht en beargumenteerde, op kennis 
gebaseerde, besluitvorming. Participeren in een videoclub ontwikkelt de professionele visie en 
tevens de klassenpraktijk van leraren (Sherin &Van Es, 2009). 
Hoe bespraken de leraren hun eigen praktijk gedurende hun dialogen? Hiervoor analyseerden we de 
volgende aspecten in transcripties van videoclubdialogen. 
Op welke onderwerpen reflecteerden de leraren in de videoclub? 
Met welk perspectief reflecteerden de leraren in de videoclub? 
Welke conversatie patronen ontwikkelden zich in de videoclub? 
In de collegiale dialogen vonden we reflectie op eigen praktijk en op kennis gebaseerd argumenteren 
over hun observaties van de video. Collegiale dialoog met videofeedback en in groepen met goed 
omschreven rollen en een nadruk op doorvragen helpt professionele dialogen voorbij het punt van 
oppervlakkig uitwisselen van ideeën. 
 
Korte beschrijving 
In nauwe samenwerking tussen een lerarenopleiding en een school voor voortgezet onderwijs is een 
professionaliseringsprogramma ontworpen gebaseerd op professionele dialoog en videofeedback. 
Voor het optimaliseren van het programma is het essentieel om de dialogen te analyseren en het 
proces zelf goed te begrijpen. 
 
Inleiding 
In nauwe samenwerking tussen lerarenopleiding en school is onderzoek verricht naar 
ontwerpprincipes voor een professionaliseringsprogramma waarbij leraren in dialoog leren met 
behulp van videofeedback. In kleine videoclubjes van drie leraren, met wisselende rollen van leerder, 
peer-coach en procesbegeleider analyseerden leraren opnamen uit eigen lessen. Iedere leraar stelde 
hierbij zijn eigen leervraag. De peer-coach rol focuste met name op doorvragen op verschillende 
perspectieven en op achterliggende aannamen, vooronderstellingen en idealen, en daarnaast op 
concretiseren en het onderzoeken van het videobeeld. 
  
Theoretisch kader 
Leraren ontwikkelen een professionele visie (Goodwin, 1994), die hen instaat stelt om significante 
karakteristieken van complexe werksituaties te zien, te interpreteren en om snel en adequaat te 
reageren. Deze professionele visie bestaat uit twee belangrijke processen (Sherin, 2007): (a) 
selectieve aandacht besluitend waar wel of niet aandacht aan te geven, en (b) beargumenteerde, op 
kennis gebaseerde, besluitvorming over waar men wel of geen aandacht aan besteedt. Participeren 
in een videoclub ontwikkelt de professionele visie en tevens de klassenpraktijk van leraren (Sherin 
&Van Es, 2009). 
Er zijn verschillende aspecten te onderscheiden waarop professionele dialogen te classificeren zijn. 
Als eerste de inhoud. In de Wet BIO zijn 7 domeinen van competenties beschreven die essentieel zijn 
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voor het leraarschap. Daarnaast benadrukken reviewonderzoeken dat dialogen zich moet focussen 
op het leren van leerlingen (Resnick, 2005; Timperley, 2007: Borko, 2008). Als tweede de reikwijdte 
van de gesprekken, dwz welke perspectieven (leraar, leerling, theoretisch noties) worden besproken 
en op welke domeinen (gericht op acties, op emoties, op idealen of morele keuzes) zijn reflecties 
gericht. En als laatste de functie van basisgesprekspatronen (Horn&Little, 2010). 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe bespraken de leraren hun eigen praktijk gedurende hun dialogen? Hiervoor analyseerden we de 
volgende aspecten: 
Op welke onderwerpen reflecteerden de leraren in de videoclub? 
Met welk perspectief reflecteerden de leraren in de videoclub? 
Welke conversatie patronen ontwikkelden zich in de videoclub? 
 
Methode 
Video-opnamen van zes videoclubdialogen (ieder ongeveer van 30 minuten) werden getranscribeerd 
en geanalyseerd. Daarnaast werden aanvullende data verzameld via vragenlijst en semi-
gestructureerde interviews. 
  
Resultaten 
De leraren bespraken met name (vak)didactische aspecten van hun lessen, hun klassenmanagement 
en het leren van de leerlingen. Leraren bediscussieerden de gekozen strategie, hun instructies, het 
gebruik van de beschikbare tijd en hun eigen gedachten en zorgen tijdens de les. De dialogen waren 
met name actie-gericht (zie tabel). Peercoaches verlegden regelmatig de reikwijdte van het 
onderwerp door andere perspectieven te introduceren, bijvoorbeeld door vragen naar leerling 
perspectieven of naar emoties en vooronderstellingen. Theoretische noties, of idealen, of morele 
noties werden zelden expliciet en langdurig besproken. 
Leraren schiepen een veilige leeromgeving voor collega’s door ‘normalizing’ de problemen van 
collega’s, dwz iets tot normaal voor het beroep verklarend (geruststellen en solidariteit uitdragend). 
En verder door het geven van complimenten, het wijzen op de goede aspecten, het vermijden van 
eigen oordelen en het eigenaarschap bij de leraar zelf te laten. De rol van de procesbegeleider bleek 
cruciaal voor het voorkomen dat dialogen oppervlakkig werden. Het tweede basispatroon is 
gemeenschappelijk probleem oplossen met behulp van het terughalen en herbeleven van situaties 
(video) en ontwikkelen van nieuwe scenario’s voor volgende lessen (mbv doorvragen). 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
In de collegiale dialogen vonden we reflectie op eigen praktijk en op kennis gebaseerd argumenteren 
over hun observaties van de video. Collegiale dialoog met videofeedback en in groepen met goed 
omschreven rollen en een nadruk op doorvragen helpt professionele dialogen voorbij het punt van 
oppervlakkig uitwisselen van ideeën. Door het bespreken van eigen klassensituaties en de 
achterliggende meer algemene principes kregen leraren de kans om van elkaar te leren en hun 
praktische kennisbasis te ontwikkelen en om individuele praktische kennis te gebruiken voor 
collectieve probleemoplossing. 
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Good practice 35 : Eye Opener: een concept voor begeleide intervisie gericht 
op omgaan met studentendiversiteit binnen stagebegeleiding 
K. Durinck, Hogeschool Gent, A. Standaert, Hogeschool Gent 
 
Begeleide intervisie / diversiteit / stagebegeleiding 
 
Abstract 
Eye Opener is een concept voor begeleide intervisie gericht op het omgaan met studentendiversiteit 
binnen de lerarenopleiding. Het concept werd gecreëerd binnen een intervisiegroep gefinancierd 
door het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Associatie Universiteit Gent. Hogeschool Gent 
(HoGent) was hierbij penvoerende instelling, Universiteit Gent en CVO Kisp waren partners. Binnen 
de intervisiegroep stond de samenwerking tussen de verschillende partners centraal. Het project liep 
van september 2014 t.e.m. augustus 2015, omvatte vijf bijeenkomsten van de intervisiegroep en 
resulteerde in het concept voor begeleide intervisie ‘Eye Opener’. 
Het hoofddoel van Eye Opener is de lerarenopleider professionaliseren in het omgaan met de 
diversiteit van studenten, meer bepaald binnen stagebegeleiding. De centrale vraag gedurende het 
traject van begeleide intervisie was dan ook: “Hoe kunnen we als lerarenopleiders anders en beter 
inspelen op de diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding?”.- Eerste subdoelstelling: het 
referentiekader van de individuele lerarenopleider (identiteit van de lerarenopleider) en de 
lerarenopleider als lid van een opleiding (identiteit van de opleiding) bespreekbaar maken via 
intervisie.- Tweede subdoelstelling: het ontwikkelen van een nieuw intervisieconcept voor 
lerarenopleiders om opleidingsoverschrijdend en verbindend samen te werken, gericht op het 
omgaan met studentendiversiteit binnen stage: ‘Eye Opener’. 
 

Korte beschrijving 
Binnen intervisiegroep ‘Eye Opener’ professionaliseren lerarenopleiders zich via praktijkgericht 
actieonderzoek (Ponte, 2006) en door opleidingsoverschrijdend en verbindend samen te werken. 
Elke deelnemer realiseerde, vertrekkend vanuit persoonlijke leerdoelen, concrete acties binnen de 
eigen praktijk van stagebegeleiding. Het gaat om co-creatie van ‘good practices’ waarbij deelnemers 
en procesbegeleiders elkaar inspireren, motiveren en activeren. 
 
Lopende tekst 
Het uitgebouwde concept van begeleide intervisie ‘Eye Opener’ toont een heldere en gerichte 
opbouw geïnspireerd op het kader van begeleide intervisie (Terpstra, 2010) en praktijkgericht 
actieonderzoek (Ponte, 2006). De lerarenopleiders die deelnamen aan de intervisiegroep namen het 
eigen handelen binnen de stagebegeleiding als uitgangspunt om zich verder te professionaliseren in 
het omgaan met studentendiversiteit. Doorheen het intervisietraject doorliepen ze, ondersteund 
door de procesbegeleiders en de andere deelnemers, meermaals de cyclus van praktijkgericht actie-
onderzoek: formuleren van een persoonlijk leerdoel, concretiseren van mogelijke acties, 
implementeren van actie(s) in de eigen praktijk, hierop reflecteren, evalueren en eventueel bijsturen 
d.m.v. vervolgactie(s). Op deze manier kwam de intervisiegroep tot co-creatie van ‘good practices’ 
m.b.t. omgaan met studentendiversiteit binnen stagebegeleiding.Eye Opener vertrekt vanuit een 
brede invulling van diversiteit, zoals omschreven op de website van Diversiteit in Actie (DIVA) 
(Sierens, 2007). Alle vormen van ‘anders zijn’ of ‘anders aanpakken’ worden als een verrijking gezien. 
Omdat het ‘anders-zijn’ steeds wordt gezien vanuit het eigen referentiekader, is voor de 
lerarenopleider zelfreflectie op het eigen professioneel handelen een cruciaal startpunt bij het 
omgaan met diversiteit van (stage)studenten.De procesbegeleiders ontwikkelden een houvast voor 
de begeleide intervisie, waarin bestaande werkwijzen/inzichten zijn samengebracht en als 
inspiratiebron worden gebruikt. Dit kader bestaat uit drie ‘kapstokken’: (1) oplossingsgericht coachen 
(Cauffman & Van Dijk, 2011; Visser & Schlundt Bodien, 2009); (2) Universal Design for Learning (UDL) 
(CAST, 2014); (3) identiteit van de stagebegeleider (Ofman, 2007).Binnen het intervisieconcept ‘Eye 
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Opener’ wordt sterk ingezet op visualisatie: er wordt vaak gebruik gemaakt van inspirerend 
beeldmateriaal.De samenwerking tussen de betrokken partners situeerde zich op verschillende 
vlakken. Ten eerste waren lerarenopleiders-stagebegeleiders van de drie partnerinstellingen 
(HoGent, CVO Kisp en UGent) binnen de intervisiegroep vertegenwoordigd. De procesbegeleiders 
waren allebei werkzaam binnen HoGent, één persoon vanuit de lerarenopleiding en één persoon 
vanuit de opleiding orthopedagogie. De samenwerking tussen beide procesbegeleiders, waarbij 
beiden inzichten en werkvormen vanuit hun eigen opleiding en achtergrond inbrachten, werd als 
zeer verrijkend ervaren. De procesbegeleiders ondersteunden het leerproces van de deelnemers 
gericht via de methodiek van begeleide intervisie, het aanreiken van geschikte kaders, werkvormen 
en inspirerend (beeld)materiaal. 
 
Een tweede aspect van samenwerking bestond eruit dat de procesbegeleiders voor inhoudelijke 
opvolging van het intervisietraject beroep deden op de expertise van Inge Vande Putte (UGent). 
Enerzijds zorgde zij voor de inhoudelijke opvolging van het intervisietraject, anderzijds begeleidde ze 
de metareflectie ter afsluiting van het begeleid intervisietraject. Daarnaast nam partner CVO Kisp 
m.b.t. de output een deel van het redactiewerk en de toeleiding naar de website op zich. 
De lerarenopleiders-stagebegeleiders die deelnamen aan de begeleide intervisiegroep Eye Opener 
gaven aan dat het intervisietraject daadwerkelijk hun blik verruimde: op het vlak van diversiteit van 
studenten, het eigen referentiekader en identiteit als stagebegeleider en op het vlak van 
mogelijkheden om met diversiteit om te gaan.De output van Eye Opener bestaat uit een website die 
de beschrijving van het begeleid intervisieconcept (inclusief gebruikte kaders), de begeleidende 
PowerPoint-presentaties, gebruikt materiaal en good practices omvat 
(www.eyeopenerenwaugent.weebly.com)De output is voor collega-lerarenopleiders bruikbaar om 
gericht in te spelen op de diversiteit van studenten binnen stagebegeleiding én voor het vormgeven 
van begeleide intervisie binnen de eigen lerarenopleiding en tussen verschillende lerarenopleidingen. 
Daarenboven zijn er vele transfermogelijkheden naar intervisie met studenten (in het kader van 
stage), onderwijs, ... 
 
De intervisiegroep inspireerde de deelnemende lerarenopleiders duidelijk om hun eigen praktijk te 
optimaliseren. Het concept van begeleide intervisie ‘Eye Opener’ zal lerarenopleiders verder 
inspireren en hen ondersteunen bij het professionaliseren. 

  
Logo Eye Opener  
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Onderzoekspresentatie 5 : Het stimuleren van de intuïtieve pedagogische tact 
van leerkrachten middels een systemische benadering 
G. Sipman, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
 
Intuïtie / pedagogische tact / systemische benadering 
 
Abstract 
Deze presentatie toont resultaten van twee fasen van een promotieonderzoek naar de vraag hoe de 
pedagogische tact van leerkrachten te versterken. De presentatie sluit daarmee aan bij het thema 
‘onderzoek gericht op het ontwerpen van leeromgevingen: -materialen, -strategieën en -stijlen’. Een 
belangrijke stelling in deze presentatie is dat reflectie die vaak als de motor van leren wordt gezien, 
niet voldoende is om de pedagogische tact van leerkrachten te stimuleren…wat kan een intuïtieve 
benadering toevoegen? 
 
Voorstel 
Pedagogische tact wordt gezien als een sleutel in het omgaan met probleemgedrag van kinderen 
(Bors & Stevens, 2013; Van Manen, 2014). Het is echter een ongrijpbaar fenomeen, dat aldus Van 
Manen (1991) gaat om een staat van zijn waarin leerkrachten aanvoelen wat te doen in de situatie. 
Bors en Stevens spreken over in het moment jezelf en de ander van binnen ervaren om oplossingen 
te laten aandienen. Pedagogische tact wordt in dit onderzoek gekoppeld aan de intuïtie, omdat de 
intuïtie direct weten (Sinclair, 2011), problemen oplossen, beslissingen nemen en creativiteit (Dane & 
Pratt, 2009) faciliteert. Als het aantal factoren te groot wordt werkt redeneren niet meer, omdat 
mensen slechts een beperkt aantal factoren tegelijk bewust in ogenschouw kunnen nemen 
(Dijksterhuis, 2007). Juist in complexe situaties waarin veel informatie tegelijk moet worden 
afgewogen en geïntegreerd, kan de intuïtie tot accurate reacties leiden (Pretz, 2011). Vanuit deze 
gedachte zou bewust redeneren over hoe te handelen in lastige situaties, de pedagogische tact van 
leerkrachten zelfs tegen kunnen werken. Dit zou voor lerarenopleidingen betekenen dat naast de 
cognitie ook de intuïtie getraind dient te worden. 
 
Er is weinig kennis beschikbaar over het bewust stimuleren van de intuïtie, de meeste aanwijzingen 
richten zich op concentratie, meditatie of contemplatie en worden veelal gerelateerd aan 
mindfulness (Anthony, 2006; Dane, 2011). In dit onderzoek wordt een systemische benadering – die 
gerelateerd is aan maar niet verward moet worden met systeemdenken (Thölke & Herder-Wynne, 
2013) – gebruikt om te onderzoeken hoe de intuïtieve pedagogische tact van leerkrachten versterkt 
kan worden. In een systemische benadering gaat men uit van een onzichtbaar veld aan informatie in 
sociale systemen (Horn & Brick, 2009) en de intuïtie helpt om die informatie te ontsluiten. Een 
systemische benadering kan helpen de behoeften van mensen, groepen en organisaties beter te 
begrijpen (Thölke, 2012). Eerste onderzoeksresultaten laten zien dat leerkrachten na een 
systemische training een afname van conflicten en een toename van de systemische sensitiviteit 
rapporteerden (Ingham & James, 2004). Aldus een leerkracht die gefrustreerd was omdat bij 
conventionele methoden gedragsproblemen steeds terugkomen, pakt een systemische benadering 
het probleem bij de wortels aan (Emberger, 2010). 
 
In fase 1 van het onderzoek zijn in groepssessies de problemen, wensen en behoeften van 
stakeholders uit het onderwijswerkveld met betrekking tot het stimuleren van de intuïtieve 
pedagogische tact, onderzocht. Iedere sessie startte met een Perception Poll in de vorm van een 
groepsinterview, waarna een SWOT-analyse werd afgenomen (naar: McKenney & Reeves, 2012). De 
inzichten uit de sessies zijn uitgediept met een systemische analyse in de vorm van een systemische 
opstelling. Hierbij werkt een begeleider fysiek met mensen en objecten als representanten van 
elementen in een systeem (Thölke & Herder-Wynne, 2013), die een systemisch veld creëren dat 
verborgen patronen blootlegt (Jurg, 2010), waardoor nieuwe perspectieven en dieper begrip van de 



 Terug naar de inhoudsopgave: 3e ronde parallelsessies 331 

 

complexiteit van systemen ontstaat (Emberger, 2010). Deze analysefase heeft onder andere 
geresulteerd in drie doelen om de intuïtieve pedagogische tact van leerkrachten te versterken: 
persoonlijke ontwikkeling, bewustwording intuïtie, en inzicht in gedrag van leerlingen.  
 
Daar deze doelen samenkomen in een systemische benadering, zijn in de tweede fase systemische 
experts op het gebied van onderwijs uitgenodigd deel te nemen aan een expertdialoog aan de hand 
van Delphi-technieken. Vanuit het theoretisch kader is de groep aangevuld met experts op het 
gebied van de intuïtie of pedagogische tact. Om de betrouwbaarheid van de expertdialoog te 
verhogen, is onder andere aanvullend onderzoek uitgevoerd (Engles & Kennedy, 2007) door scholen 
te bezoeken die hun onderwijs baseren op systemische principes of de uitgangspunten van 
pedagogische tact om ook praktijkkennis te vergaren (naar: McKenney & Reeves, 2012). Vanuit de 
inzichten van de experts en uit de praktijk zijn Eerste Design Principes geformuleerd en vertaald naar 
een pilottraining waaraan vijf leerkrachten vrijwillig hebben deelgenomen. In de evaluatie van de 
training is het leerproces van de deelnemers gerelateerd aan kenmerken van pedagogische tact en 
ook de Eerste Design Principes. De leerkrachten geven onder meer aan beter aan te voelen wat 
anderen nodig hebben om van daaruit de actie aan te laten dienen. Er lijkt meer rust in de groepen 
te zijn ontstaan en het contact met de kinderen is geïntensiveerd. 
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Onderzoekspresentatie 93 : Veranderingspatronen in de ontwikkeling van het 
professionele zelf-concept van leraren-in-opleiding tijdens de 
lerarenopleiding 
M.M. van Rijswijk, Universiteit Utrecht, S.F. Akkerman, Universiteit Utrecht, J.W.F. van Tartwijk, 
Universiteit Utrecht 
 
Discontinuiteit / percepties / verwachtingen 
 
Abstract 
Dit onderzoek heeft als doel meer zicht te krijgen op hoe studenten van elkaar verschillen in de 
manier waarop zij een samenhangend beeld van zichzelf als docent ontwikkelen. Het betreft een 
beschrijvende case study waarin het ontwikkelproces van zes leraren-in-opleiding gedetailleerd in 
kaart wordt gebracht. Hierbij ligt de nadruk op de relatie tussen percepties van het verleden, 
verwachtingen van de toekomst en het formuleren van een professioneel zelf-concept. 
 

Korte beschrijving 
Meer inzicht in het verloop van de ontwikkeling van een professioneel zelf-concept zal 
lerarenopleiders in staat stellen om hun begeleiding nog beter af te stemmen op de persoon van de 
leraar-in-opleiding. 
 
Inleiding 
Met dit onderzoek willen wij beschrijven hoe studenten kunnen verschillen in de manier waarop zij 
een samenhangend beeld van zichzelf als docent ontwikkelen tijdens de lerarenopleiding (Alsup, 
2006; Akkerman &  
Meijer, 2011, Beijaard, Meijer & Verloop, 2004). 
 
Theoretisch kader 
 We gebruiken het vanuit de psychologie bekende begrip zelf-concept om beter te kunnen begrijpen 
wat ‘het beeld van wie je bent als docent’ betekent. Het zelf-concept bevat gekende karaktertrekken 
('ik ben enthousiast en creatief') en zelf-percepties vanuit het contact met anderen ('ik ben een 
betrouwbare collega'). Het wordt gezien als een van de meest belangrijke regulatoren voor gedrag 
(Markus & Wurf, 1987; Slotter & Gardner, 2014). 
 Donald Super koppelde, in het kader van onderzoek naar carrière ontwikkeling, de term 'vocational' 
aan het zelf-concept (Super, Starishevsky, Matlin & Jordaan, 1963) . Hij omschreef dit professionele 
zelf-concept als de verzameling eigen karakteristieken die een individu als relevant voor het beroep 
beschouwt. Het afwegen van wat relevant is gebeurt door middel van narratieve ‘sensemaking’, 
waarbij percepties van het verleden en verwachtingen van de toekomst een belangrijke rol spelen 
(zie bv. Bruner, 1990; Habermas & Bluck, 2000; Zittoun, et al., 2013). 
 Het belangrijkste motief bij sensemaking is het ontwikkelen van een gevoel van continuïteit: 
samenhang in het zelf-concept over verloop van tijd (Zittoun et al., 2013). Nieuwe informatie kan 
echter het gevoel van continuïteit verstoren. Beginnende leraren kunnen discontinuïteit ervaren als 
zij geconfronteerd worden met een discrepantie tussen eigen ideeën, persoonlijkheid en waarden uit 
de werkomgeving (Pillen, Beijaard & den Brok, 2013). Dit kan leiden tot onzekerheid en het is bekend 
dat mensen zullen proberen continuïteit te herstellen (Caspi and Moffitt, 1991). 
Uit onderzoek naar docentprofielen is gebleken dat studenten al bij aanvang van de lerarenopleiding 
van elkaar verschillen in hoe zij samenhang in het professioneel zelf-concept ervaren en beschrijven 
(Van Rijswijk, Akkerman, Schaap & van Tartwijk, ingediend). 
Het is echter nog niet duidelijk of en hoe die ervaring en verwachting van dis/continuïteit bij aanvang 
van de opleiding een indicator is voor het verdere verloop van de ontwikkeling tijdens de 
lerarenopleiding. 
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Onderzoeksvraag 
Centraal in deze studie staan de volgende onderzoeksvragen: 
Hoe verandert het professionele zelf-concept tijdens de lerarenopleiding? En 2. Welke informatie is 
bepalend voor veranderingen in het professionele zelf-concept tijdens de lerarenopleiding? 
 
Methode 
Voor de beschrijvende case-study zijn zes studenten, 3 mannen en 3 vrouwen, geselecteerd uit een 
eenjarige universitaire lerarenopleiding. Als selectiecriterium werd een verscheidenheid aan ervaren 
dis/continuïteit bij aanvang van de opleiding gebruikt. 
Voor elk van de zes studenten zijn de volgende databronnen verzameld: 
audio opnamen van supervisiegesprekken tussen de student en zijn/haar lerarenopleider; 
twee portfolio’s, inclusief beoordelingsformulieren van stagebegeleider & lerarenopleider; 
vijf didactische opdrachten waarin docenthandelen gekoppeld wordt aan theorie; 
een vragenlijst over de eigen ontwikkeling afgenomen aan het einde van de opleiding 
een interview aan het einde van de opleiding 
In de analyse is voor elke student een chronologisch overzicht gemaakt van het professioneel zelf-
concept, inclusief percepties van het verleden, verwachtingen van de toekomst en ervaren 
dis/continuïteit zoals geëxpliciteerd op verschillende momenten tijdens de lerarenopleiding. Met 
behulp van een ‘cross case analysis’ is in kaart gebracht welke informatie een verandering in het 
professionele zelf-concept initieert (Yin, 2013). 
 
Resultaten 
Dit onderzoek laat zien dat het verloop van de ontwikkeling van het professioneel zelf-concept 
individueel bepaald is. Voor elke student geldt dat de ontwikkeling van het professioneel zelf-concept 
in grote mate afhankelijk is van de persoon van de student en de manier waarop hij/zij ervaringen in 
het verleden percipieert. Het onderzoek laat zien dat de betekenisgeving vanuit reflectie op 
ervaringen in het verleden sterk kan verschillen tussen studenten. Onderscheidend voor het 
welbevinden van de student lijkt het vermogen om patronen bij zichzelf te herkennen en deze in het 
licht van de professie als concreet leerdoel te formuleren. Met name ervaringen in de praktijk van de 
school die ingrijpen op persoonlijke aspecten lijken tot veranderingen in het professionele zelf-
concept te leiden. 
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Onderzoekspresentatie 157 : Zelfdialoog, peerdialoog en supervisiedialoog: 
drie manieren om de eigen onderwijspraktijk te onderzoeken 
D. Knezic, Universiteit Utrecht, P.C. Meijer, Radboud Universiteit 
 
Dialoog / onderzoek / werkplekleren 

 

Abstract 
Dit is een deelstudie naar drie soorten dialogen in de context van werkplekleren van leraren in 
opleiding (lio’s): zelfdialogen, peerdialogen en supervisiedialogen. De drie soorten dialogen omvatten 
allen een video ondersteunde geleide reflectie over twee kritische incidenten uit eigen les. Tussen de 
soorten dialogen waren verschillen te zien in de aard van de reflecties die de waarde van ieder van 
dialogen duidelijk maakt. Ieder van de drie typen dialogen heeft een eigen kracht en 
complementeert daardoor de andere twee. De implicatie voor de lerarenopleiding is dat de 
combinatie van drie typen dialogen het ontwikkelen en leren van de eigen praktijk van de lio’s 
verdiept, versnelt en kostenefficiënter maakt. 
 

Korte beschrijving 
Deze presentatie past binnen het thema professionaliseren in en door onderzoek omdat het een 
nieuwe vorm van professionaliseren van leraren in opleiding bespreekt door het onderzoek van hun 
eigen praktijk hier en nu volgens een makkelijk te volgen methode. 
 
Inleiding 
Een onderzoekende houding ten aanzien van het eigen gedrag kan de leraar helpen een betere leraar 
te worden. Werkplekleren biedt deze mogelijkheid aan de leraren in opleiding (lio’s) in een 
beschermde context wanneer het wordt ondersteund door een onderzoeksmethode. 
Lerarenopleiders uit vier Europese landen hebben in een driejarig project gekeken naar hoe lio’s 
leren van hun praktijk door middel van een geleide reflectie in drie typen dialogen: zelfdialogen, 
peerdialogen en supervisiedialogen. 
 
Theoretisch kader 
Door een toepassing van de theorie over het dialogische zelf (Hermans, 1996, 2006) op de 
professionele identiteit van de leraar beweren Akkerman en Meijer (2011) dat we in een zelfdialoog 
een dialogische ruimte scheppen tussen verschillende ik-posities (Bhaktin, 1984). Zo’n dialoog achten 
zij essentieel in het proces van leraar worden. De vraag is dan hoe een zelfdialoog binnen een 
vastgestelde procedure eruit ziet. Peerdialoog (peer coaching) wordt weinig gebruikt in de initiële 
lerarenopleiding ondanks zijn evidente voordelen zoals gelijk ervaringsniveau, tijdens hetzelfde 
studieprogramma in dezelfde tijd en kosteneffectiviteit (Lu, 2010). De vraag is alleen hoe de 
peerdialogen zo begeleid kunnen worden dat ze meer zijn dan alleen ervaringsuitwisseling 
(Penligton, 2008). Supervisiedialogen in de initiële lerarenopleiding krijgen steeds meer aandacht van 
onderzoekers (bijvoorbeeld Orland-Barak, 2010; Crasborn, Henissen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 
2007; 2010). Er zijn verschillen geconstateerd in hoe de stagebegeleiders (mentoren) met 
leerbehoeftes van hun lio’s omgaan (Crasborn et al., 2010), soms als adviseurs, soms als 
aanmoedigers. Orland-Barack (2010) benadrukt dat een goede mentor niet alleen over grote kennis 
van zijn vak beschikt maar ook feilloos op de leerbehoeftes van zijn student kan inspelen. 
 
Onderzoeksvraag 
Hoe onderscheiden zelfdialoog, peerdialoog en supervisiedialoog zich van elkaar in de context van 
video ondersteunde geleide reflectie op kritische incidenten in eigen onderwijspraktijk? 
 
Methode 
Lio’s (n=47) halverwege hun eenjarige universitaire opleiding leraar VHO namen lessen op waarin ze 
iets nieuws aan het uitproberen waren. Aan de hand van de twee kritische incidenten uit de opname, 
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een positieve en een negatieve nam de lio een dialoog op, geleid door tien vragen. Dat deed hij of zij 
alleen, met een mede-lio of met zijn/haar stagebegeleider (supervisor). Dit resulteerde in 17 
zelfdialogen, 17 peerdialogen en 13 supervisiedialogen, met een lengte tussen 15 en 30 minuten. Een 
content analyse leverde eerst vier topics op. De data zijn vervolgens verder gecodeerd, de codes 
binnen de vier topics gegroepeerd in thema’s, en op basis van een matrix zijn de dialogen met elkaar 
vergeleken. 
 
Resultaten 
De drie dialogen lieten verschillen zien op vier gebieden, 
1), de omgang met de tien vragen (van de geleide reflectie); 2)het oordelen over eigen handelingen; 
3) de autoriteitsverdeling; en 4) emotionele ondersteuning. 
Wat betreft de omgang met de tien vragen viel op dat de zelfdialogen alle tien de vragen in een 
coherent verhaal beantwoorden. De peerdialogen deden dat niet en bestonden uit losse 
deelgesprekken, terwijl in de supervisiedialogen de vragen waren georganiseerd in topics. 
Wat betreft het oordelen over eigen handelingen viel op dat de oordelen direct werden gevolgd door 
het bespreken van een alternatief in de zelfdialogen; door een verantwoording ervan in 
peerdialogen; en door een bevestigende stilte in de supervisiedialogen. De autoriteitsverdeling was 
zoals verwacht symmetrisch in de peerdialogen en asymmetrisch in de supervisiedialogen. 
Interessant genoeg was het ook asymmetrisch in de zelfdialogen, namelijk tussen de kritiek gevende 
en kritiek ontvangende ik-posities. Emotionele ondersteuning kwam in de zelfdialogen voor in de 
vorm van een voornemen voor verbetering; in de peerdialogen in de vorm van herkenning en 
geruststelling; en in de supervisiedialogen in de vorm van advies en aanmoediging. 
De volgende onderlinge verschillen tussen de drie soorten dialogen maakt hun waarde duidelijk: de 
zelfdialogen gaven stem aan verschillende ik-posities die essentieel zijn voor de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van leraren. De peerdialogen produceerde verantwoordingen voor de 
oordelen van eigen handelen en lieten herkenning en geruststelling zien. De supervisiedialogen lieten 
scaffolding en advies en aanmoediging zien. 
 
Conclusies en implicaties voor de praktijk 
drie typen dialogen verschillen duidelijk van elkaar al hoewel ze allen video ondersteunde geleide 
reflecties zijn. Ieder type levert een andere bijdrage aan het leren van leraren in opleiding en hun 
professionele ontwikkeling; daarin complementeren ze elkaar. Als onderdeel van de lerarenopleiding 
zou de combinatie van deze drie typen dialogen het werkplekleren kunnen verdiepen, versnellen en 
kosteneffectiever maken. 
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Good practice 6 : Excellente rekenaars verzorgen opleidingsonderwijs aan 
medestudenten als uitdaging 
V. Duman, Hogeschool iPabo, R. Keijzer, Hogeschool iPabo 
 
Differentiatie / excellentie / uitdaging 
 
Abstract 
Excellente studenten zijn gebaat bij extra uitdagingen gedurende hun opleiding. Gesprekken met 
excellente studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs leren, dat ze deze uitdaging onder meer 
zien in het vormgeven aan en overdenken van het opleidingsonderwijs, omdat zij vermoeden dat dit 
aansluit bij hun competenties en het  ze meer autonomie biedt om hun opleiding passend in te vullen 
(Duman, 2015). Op de Hogeschool iPabo creëerden we daarom een situatie waarin de studenten de 
door hen gewenste rol konden aannemen in het ontwikkelen en vormgeven van opleidingsonderwijs. 
We analyseerden de situatie vervolgens, door het proces nauwkeurig te monitoren. 
Twee excellente rekenaars ontwierpen een bijeenkomst over binaire getallen voor hun 
medestudenten en verzorgden vervolgens de bijeenkomst. Het begeleiden van deze excellente 
rekenaars leerde ons dat zij op een hoog didactisch en wiskundig niveau kunnen functioneren, maar 
dat daarvoor ook specifieke ondersteuning nodig is. Deze ondersteuning moet zowel gericht zijn op 
een flexibele en creatieve doordenking van de wiskunde, als ook op het leren uitdagen van 
medestudenten om zelf kennis te construeren. Door deze ondersteuning leerden we dat de lat voor 
de excellente rekenaars hoger lag dan voor andere studenten en dat het opleidingsonderwijs zo 
beter aansloot bij hun leerbehoeften. 
 

Korte beschrijving 
Excellente studenten hebben specifieke leerbehoeften en vragen om een specifieke leeromgeving. 
De inzichten en de ervaringen die zijn verkregen tijdens het in kaart brengen van de verschillende 
soorten uitdagingen en het ontwerpen van een dergelijke leeromgeving, kunnen bijdragen aan 
gepaste aandacht voor differentiatie binnen de lerarenopleiding basisonderwijs. 
 
Onderwerp 
Het beginniveau van studenten van lerarenopleidingen basisonderwijs wat betreft het vak rekenen-
wiskunde verschilt sterk. Nederlandse opleidingen besteden veel aandacht aan zwakke rekenaars om 
te zorgen dat hun rekenniveau op het gewenste niveau komt. Daarmee wordt de sterke rekenaar 
mogelijk tekort gedaan (Duman, 2015). (Relatief) sterke rekenaars binnen de lerarenopleiding 
basisonderwijs vormen een groep studenten die meer aan kan, dan studenten die voor het vak 
rekenen-wiskunde slechts met moeite aan de gestelde eisen voldoen. Deze sterke rekenaars willen 
bijvoorbeeld graag uitgedaagd worden tijdens de reken-wiskundelessen. In het algemeen zien 
opleidingen geen kans studenten een dergelijke uitdaging voor rekenen-wiskunde te bieden. Dat 
roept de vraag op, op welke wijze voor deze studenten een passende leeromgeving gecreëerd kan 
worden en hoe deze aansluit bij hun leerbehoeften.  
 
Context 
Tegemoetkomen aan diversiteit op de opleiding vraagt meer dan alleen differentiëren naar 
kennisniveau. Zowel de inhoud als de werkvormen moeten adequaat matchen met de behoeften van 
de student (Geerdink & Derks, 2007). Het uitdagen van sterke rekenaars op de lerarenopleiding 
basisonderwijs kan leiden tot meer gemotiveerde studenten die zonder uitval hun studie succesvol 
afronden(Kool & Keijzer, 2015). Bijvoorbeeld een uitdagende opdracht binnen het 
opleidingsonderwijs, zoals een les over binaire getallen ontwerpen en verzorgen, kan hierin voorzien. 
Een dergelijke keuze vraagt om doordenking van de begeleiding van de excellente studenten. De 
begeleiding ontwikkelde zich tot een vorm van scaffolding. Scaffolding kan deze studenten namelijk 
ondersteuning bieden, omdat het hier gaat om een complexe taak die zij zonder deze ondersteuning 
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niet zouden kunnen volbrengen en waarbij het geleidelijk afbouwen van de ondersteuning past (Frey 
& Fisher, 2010). 
 
Doel 
Lerarenopleidingen willen tegemoetkomen aan de diversiteit van de ingestroomde studenten. Een 
aspect hiervan is tegemoetkomen aan leerbehoeften van excellente studenten. Op hun niveau gaat 
het dan om een vergroting van de vakkennis, zoals die voor rekenen-wiskunde, en ook op de 
vergroting van didactische of pedagogische kennis en vaardigheden. Het ‘meedraaien’ in het 
opleidingsonderwijs, wat voor rekenen-wiskunde in de lerarenopleiding ongebruikelijk is, is daarvoor 
een mogelijkheid. We hebben een opleidingscontext ontworpen om dit uit te proberen, met als doel 
dat opleiders leren hoe zij kunnen aansluiten bij de leerbehoeften van excellente studenten. 
 
Theoretische inbedding 
Reguliere curricula zijn in het algemeen gericht op de gemiddelde student, zijn voor de sterke 
studenten vaak te makkelijk en bieden te weinig uitdaging en daarmee te weinig kansen hun talenten 
optimaal te ontwikkelen (Scager, Akkerman, Boonstra, Pilot, Wiegant & Wubbels, 2012) Het gericht 
ondersteunen van excellente studenten (door middel van scaffolding) kan voor deze studenten 
leiden tot een situatie waarin zij hun competenties kunnen tonen, mits dit gebeurt in een situatie 
waarin zij zich veilig voelen (Kool & Keijzer, 2015) 
 
Praktische relevantie 
De lerarenopleidingen basisonderwijs moeten meer rekening houden met verschillen tussen 
studenten en meer onderwijs op maat bieden. Echter de ervaring leert dat niet alle lerarenopleiding 
er in slagen om een gedifferentieerd aanbod te realiseren voor hun excellente rekenaars. Het 
realiseren van zo’n uitdaging voor de excellente rekenaars binnen de opleidingscontext kan een 
oplossing zijn voor dit probleem, met name voor het vak rekenen-wiskunde in de lerarenopleiding 
basisonderwijs, mits het goed bedacht en begeleid wordt.  
 
Referenties 
Duman, V. (2015). Sterke rekenaars op de iPabo - een differentiatievraagstuk. Panama-post, Reken-
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Frey, N., & Fisher, D. (2010). Motivation Requires a Meaningful Task. English Journal, 100(1), 30-36. 
Geerdink, G., & Derks, M. (2007). Attent op talent op de pabo. Tijdschrift voor 

lerarenopleiders/Velon, 28(2), 4-13.  
Kool, M., & Keijzer, R. (2015). Excellentie op de pabo, balans tussen uitdagen en ondersteunen. 

Tijdschrift voor lerarenopleiders, 36(2), 47-59.  
Scager, K., Akkerman, S., Boonstra, J., Pilot, A., Wiegant, F., & Wubbels, T. (2012, april). Uitdagen van 

excellente studenten. Onderzoek van Onderwijs, 41-1, 16-21. 
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Good practice 8 : Aanpakgedrag reken-wiskundeopgaven bij de 
kennisbasistoets rekenen-wiskunde 
R. Keijzer, Hogeschool iPabo, J.B.M.L. Faarts, Fontys Hogeschool 
 
Toetsen / vakkennis 
 

Abstract 
Studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs leggen in het derde jaar een 
verplichte landelijk toets rekenen-wiskunde af. Veel studenten ervaren deze toets als een moeilijke 
toets. Opleiders zoeken daarom naar manieren om studenten hierin optimaal te begeleiden. Het 
overdenken van een dergelijke begeleiding kan onder meer beginnen bij het analyseren van het 
rekenwerk van studenten. Een dergelijke analyse is tijdens deze presentatie aan de orde. We 
bekeken van een aanzienlijk aantal studenten het kladwerk dat zij produceerden bij het afleggen van 
de landelijke toets die in juni 2015 werd afgenomen. Dit bood zicht op vaak inefficiënte werkwijzen 
van studenten. De analyse leerde dat zwak rekenende studenten vaak kiezen voor algoritmische 
werkwijzen, die in de gegeven situatie vaak zo omslachtig zijn, dat zij ‘verdwalen’ in het rekenwerk. 
Verder worden deze studenten, zo maakte de analyse duidelijk, gehinderd door een weinig flexibel 
netwerk van (reken-wiskundige) relaties. 
 
Korte beschrijving 
Het analyseren van het werk van studenten is een vorm van alledaags (praktijk)onderzoek door de 
opleider. Die kan met deze analyse hypothesen opstellen over hoe studenten redeneren en waar zij 
vastlopen. Dergelijke hypotheses kunnen vervolgens gebruikt worden om het opleidingsonderwijs 
beter af te stemmen op studenten. 
 
Onderwerp 
Sinds 2005 leggen studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs in het eerste jaar 
een instaptoets rekenen-wiskunde af, om zo de kwaliteit van de opleiding te borgen. Een 
onvoldoende voor deze toets betekent dat studenten na het eerste jaar de opleiding moeten 
verlaten (Straetmans & Eggen, 2005). In 2013 is - weer om de kwaliteit te borgen - een tweede 
reken-wiskundetoets geïntroduceerd. Deze toets leggen studenten in het derde studiejaar af. Veel 
studenten hebben problemen met juist deze tweede toets en een deel van de studenten is niet in 
staat de toets in het derde studiejaar voldoende te scoren. Omdat het niet de bedoeling is dat het 
derde studiejaar een selectiejaar wordt, zoeken lerarenopleiders rekenen-wiskunde aan de 
Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs naar werkwijzen, hulpmiddelen en adviezen om 
studenten te ondersteunen zodat zij in staat zijn de gevraagde wiskundevaardigheid te tonen (Lit, 
2010). Daarvoor is nodig dat opleiders de inhoud van de toets goed leren kennen en ook dat zij grip 
krijgen op problemen van studenten die de toets afleggen (Keijzer & De Vries, 2014; Keijzer, Garssen, 
& Peijnenburg, 2012). 
 
Context 
Dalende onderwijsopbrengsten voor het vak rekenen-wiskunde in de basisschool en het daarmee 
gepaard gaande daling van Nederland op internationale ranglijsten, maakte dat er zorgen 
ontstonden (in de maatschappij en in de politiek) over de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs 
(Meelissen & Drent, 2008; Van Weerden & Hiddink, 2013). Deze kritiek vertaalde zich in kritiek op de 
lerarenopleiding basisonderwijs, waar in de ogen van experts te weinig aandacht is voor het vak 
rekenen-wiskunde (KNAW, 2009). In een reactie op deze maatschappelijke onrust besloten de 
lerarenopleidingen de kennis van leraren basisonderwijs voor (onder andere) het vak rekenen-
wiskunde vast te leggen in een zgn. kennisbasis (Van Zanten, Barth, Faarts, Van Gool, & Keijzer, 2009; 
Van Zanten, 2010). In deze kennisbasis is zowel didactische kennis van de leraar als vakkennis van de 
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leraar vastgelegd. Besloten is de vakkennis van de leraar landelijk te toetsen (Vakcommissie rekenen-
wiskunde, 2013). 
 
Doel 
Lerarenopleidingen willen aanstaande leraren optimaal voorbereiden op het verwerven van 
vaardigheden en kennis die nodig is om het diploma te behalen. Dat betekent in het bijzonder dat 
Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs aanstaande leraren willen ondersteunen bij het 
verwerven van wiskundige kennis die gevraagd wordt in de landelijke kennisbasistoets in het derde 
studiejaar. Daarvoor is inmiddels voldoende materiaal beschikbaar, maar het adequaat begeleiden 
van studenten vraagt van de opleiding en opleider kennis om dit materiaal zo in te zetten dat het 
aansluit bij de problemen van studenten. Het doel van de analyse is zicht te krijgen op deze 
problemen. 
 
Theoretische inbedding 
Om adequaat onderwijs te verzorgen voor rekenen-wiskunde hebben leraren naast didactische 
kennis ook vakkennis nodig (Ball, Thames, & Phelps, 2008). Het gaat hierbij om: toepassen van het 
rekenen, kennis van de wiskunde waarin de leerstof voor de basisschool is ingebed en specifieke 
(wiskunde)kennis die nodig is om aanpakken van leerlingen te duiden en te kunnen verklaren. Bij de 
toepassing van het rekenen gaat het bijvoorbeeld om het interpreteren van getallen in 
krantenberichten, met het oog op het bespreken van een dergelijk bericht met kinderen. Specifieke 
kennis voor leraren wordt bijvoorbeeld van de leraar gevraagd als hij/zij moet achterhalen wat de 
werkwijze is geweest van leerlingen. 
 
Praktische relevantie 
Lerarenopleidingen basisonderwijs moeten aanstaande leraren die wiskundekennis meegeven die 
nodig is om adequaat te kunnen functioneren voor en in de klas. Analyseren van studentenwerk is 
een zinvol en relatief makkelijk te realiseren middel om grip te krijgen op het denkniveau van 
studenten. 
 

 
Werk van een student (vermenigvuldiging)  
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Werk van een student (deling)  
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Onderzoekspresentatie 34 : Binnenklasdifferentiatie in de praktijk 
W. Smets, Karel de Grote-Hogeschool 
 
Differentiatie / lerend netwerk / praktijkonderzoek 

 

Abstract 
Leraars worden alsmaar meer geconfronteerd met verschillen in de klas. Willen we de leraars van de 
toekomst voorbereiden op hun taak, dan moeten we ze ook echt leren differentiëren. Nochtans is de 
vraag of lerarenopleidingen de juiste expertise in huis hebben om antwoorden te bieden op de 
noden van studenten hieromtrent. Dit onderzoekstraject is er op gericht om in samenwerking met 
het werkveld expertise te ontwikkelen met betrekking tot binnenklasdifferentiatie. Aan de hand van 
een reeks vormingssessie en een coachingstraject gingen 20 leraars de uitdaging aan om voor het 
eerst bewust te gaan differentiëren in hun klassen. 
 

Inleiding 
Zowel vanuit de onderwijswetenschap als vanuit het onderwijsbeleid groeit de druk om rekening te 
houden met de groeiende verschillen tussen leerlingen bij het vormgeven van onderwijs. Ook leraars 
merken dat de verschillen in klasgroepen groeien en dus ook de noodzaak toeneemt om in te spelen 
op deze verschillen. Toch geven veel leraars aan dat ze hier niet in slagen, of dat ze zelfs niet weten 
hoe hier aan te beginnen. Het is daarom van het grootste belang om leraars in opleiding grondig voor 
te bereiden op deze taak. Wellicht is er ook een taak voor lerarenopleidingen weggelegd om leraars 
die al in het vak staan verder te professionaliseren zodat ook zij hun nieuwe taken aankunnen. 
Vandaar dat we dit gedifferentieerd onderwijs nader willen onderzoeken. 
 
Theoretisch kader 
Dit praktijkgericht onderzoek past binnen het POLS-project. Dit project beoogt een intense 
samenwerking tussen Karel de Grote-hogeschool (opleiding PB Secundair onderwijs) en haar 
partnerscholen. Daarbij beschouwen we elkaar als partners in leren waarbij hogeschool en 
middelbare school partners in leren van elkaar willen zijn. De lerarenopleiding betrekt in dit geval 
leraars uit de praktijk bij het onderzoek om uit hun ervaringen te kunnen leren hoe bepaalde 
theoretische inzichten of aanbeveling best worden toegepast. Zo willen we leraars in opleiding beter 
voorbereiden op de lespraktijk. Naast deze samenwerking behelst het POLS-project nog een hele 
reeks andere samenwerkingen. 
 
Onderzoeksvraag 

- Welke hinderpalen ondervinden geïnteresseerde leraars die met binnenklasdifferentiatie aan 
de slag gaan? 

- Welke succesfactoren ervaren geïnteresseerde leraars die met binnenklasdifferentiatie aan 
de slag gaan? 

- Welke werkvormen of concepten die helpen differentiëren ervaren leraars die beginnen te 
experimenteren met binnenklasdifferentiatie als haalbaar en realistisch? 

 
Methode 
Dit onderzoek is een praktijkgericht onderzoek waarbij een groep leraars uit het partnernetwerk van 
Karel de Grote-hogeschool gerecruteerd werd. Het ging over 24 leraars op 4 scholen. Uit elke school 
nam een team van minstens 4 leraars deel. De leraars kregen een training door de onderzoeker 
hoofdzakelijk gebaseerd op het werk van Coubergs en Struyven (Coubergs, Struyven, & al., 2013), en 
werden nadien gedurende 4 maanden gevolgd en gecoacht terwijl ze de principes van 
binnenklasdifferentiatie in de praktijk probeerden te brengen. Aan het einde van het traject werden 
de betrokken leraars persoonlijk geïnterviewd en werden hun ervaringen in kaart gebracht. 
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Resultaten 
Van de betrokken scholen viel 1 school tijdens het project uit. De overige lerarenteams (4 team, 
verspreid over 3 scholen) boekten wisselende successen bij hun eerste experimenten met 
differentiatie. De grote verschillen in vertrouwdheid met activerende werkvormen en het verschil in 
beginsituatie op de verschillende scholen kan daarvoor wellicht een verklaring zijn. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Alle betrokken leraars kozen spontaan, en zelfs tegen de richtlijn in voor een erg pragmatische 
aanpak. Hoewel in de literatuur soms wordt gewezen op het belang van de juist grondhouding, of 
van een eerder systematische aanpak kozen alle betrokken leraars eerder voor een bijna technische 
werkwijze waarbij ze heel concreet aan de slag ging met bepaalde werkvormen. Zonder daarbij 
grondig stil te staan bij leerdoelen, beginsituatie of evaluatie. Niettemin ervaarden deze leraars hun 
aanpak als geslaagd. De meeste onder hen zegden ook open te staan om bijvoorbeeld evaluatie of 
het verkennen van de beginsituatie in de toekomst wel grondiger aan te pakken. We durven hieruit 
concluderen dat een inductieve en procesgerichte aanpak bij het aanleren van 
binnenklasdifferentiatie beter aansluit bij het verwachtingspatroon van leraars dan een meer 
systematische aanpak waarbij vertrokken wordt met het bijsturen van attitudes en verwachtingen. 
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Symposium 38 : Leiden onderzoeksopdrachten en -activiteiten op de 
lerarenopleiding tot de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij 
leraren in opleiding? 
G.M.T. Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, F. Maes, VIVES, F. Timmermans, Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, T. van de Wetering, Zwijsen College, B. Koster, Fontys Hogescholen, M. van 
der Elst, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, M. Bourgy, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, P. 
Buznic-Bourgeacq, Université de Caen 
 
Leraren in opleiding / onderzoekende houding / onderzoeksactiviteiten tijdens de opleiding 
 
Abstract 
Op de lerarenopleiding worden leraren voorbereid op hun rol als praktijkonderzoeker. Met dit 
symposium richten we ons op onderwijsactiviteiten die bedoeld zijn bij te dragen aan de 
onderzoekende houding van toekomstige leraren. 
  
Het onderwijs heeft behoefte aan leraren die onderzoeksvaardig zijn en beschikken over een 
onderzoekende houding (Onderwijsraad, 2014). Lerarenopleidingen ontwerpen een leerlijn 
onderzoek en gedurende hun vierjarige opleiding voeren studenten verschillende 
onderzoeksopdrachten uit opdat ze onderzoeksvaardig worden en een daarbij passende 
onderzoekende houding ontwikkelen. In het aanbod dat de opleidingen doen, lijkt meer aandacht 
voor de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden dan voor de onderzoekende houding (zie 
bijvoorbeeld het veelgebruikte handboek van Van der Donck en Van Lanen, 2012) terwijl we in de 
literatuur vaak benadrukt vinden dat juist de onderzoekende houding belangrijk is voor een 
onderzoekende leraar. Livingston, McCall en Morgado (2009, p.193) hebben het over de noodzaak 
van een ‘…ongoing systematic critical inquiry as a ‘habit of mind’’. 
 
Voorzitter: Gerda Geerdink 
Discussiant: Frederik Maes 
 
Beschrijving van het symposium 
Het belang van de onderzoekende houding is evident. Over de wijze waarop opleidingen kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding is echter minder bekend. In dit 
symposium worden drie papers gepresenteerd over onderzoek naar de ontwikkeling van een 
onderzoekende houding bij leraren in opleiding. 
 
Referenties  
Bruggink, M. & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder 

verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 46-53.  
Leeman, Y. & Wardekker, W. (2010). Verbetert onderzoek het onderwijs? Tijdschrift voor 

lerarenopleiders, 31(1), 19-22  
Livingston, K., McCall, J., & Morgado, M. (2009). Teacher Educators as Researchers. In: A. Swennen 

and M. van der Klink, ed. Becoming a Teacher Educator. Houten: Springer Science and Business 
Media B.V., 191-203.  

Onderwijsraad (2014). Meer innovatieve professionals. Vindplaats: 
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/meer-innovatieve-professionals/volledig/item7188. 
Geraadpleegd: 22 - 4 - 2015. 
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Presentatie 1 : Een onderzoekende houding bij pabostudenten 
F. Timmermans, G. Geerdink 
 
Inleiding 
Pabo's (lerarenopleidingen voor het primair onderwijs) worden geacht leraren op te leiden die hun 
eigen onderwijspraktijk onderzoekend kunnen aanpassen en vernieuwen. Het leren onderzoek doen 
en het ontwikkelen van een onderzoekende houding is een belangrijk onderdeel geworden van de 
lerarenopleidingen. Studenten worden geacht dit te leren door te werken aan beroepstaken waarin  
onderzoek zit verpakt. Op een pabo is onderzocht in welke mate de beroepstaak: ‘Omgaan met 
verschillen’, die studenten in de eerste helft van het tweede jaar uitvoeren, bijdraagt aan de 
ontwikkeling van hun onderzoekende houding. 
 
Theoretisch kader  
Bruggink en Harinck (2012) hebben voor lerarenopleidingen onderzocht wat wordt verstaan onder 
een onderzoekende houding. Zij komen op grond van analyse van Nederlandse en internationale 
publicaties tot een overzicht van negen kenmerken of elementen van de onderzoekende houding. Dit 
zijn: nieuwsgierig zijn, een open houding hebben, kritisch zijn, willen begrijpen, bereid zijn tot 
perspectiefwisseling, distantie nemen van routines, een gerichtheid op bronnen hebben, gerichtheid 
op zeker weten en willen delen met anderen.  
Ondanks de toegenomen belangstelling voor leren onderzoek doen bestaan nog geen volledig 
uitgewerkte benaderingen om te bewerkstelligen dat studenten in de lerarenopleiding een 
onderzoekende houding ontwikkelen (Bruggink & Harinck, 2012). Harinck, Kienhuis en De Wit (2009) 
spreken over het belang van een onderzoekende houding die als rode draad en steeds - op een hoger 
niveau - in het curriculum terugkeert. Hoe dat moet gebeuren, wordt niet vermeld. Er worden wel 
onderdelen van een opleiding genoemd die daaraan zouden kunnen bijdragen (o.a. Geerdink & 
Verbunt, 2010; Donche & Struyf, 2008; Bakx, Breteler, Diepstraten & Copic, 2009; Van der Donk & 
Van Lanen, 2009; Imants et al., 2010). Of die onderdelen daar ook aan bijdragen, blijft de vraag. De 
onderzoeksvraag is: Heeft het uitvoeren van de beroepstaak ‘Omgaan met verschillen’ een positieve 
invloed op de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij pabostudenten? 
 
Methode 
Gedurende acht weken hebben studenten gewerkt aan de beroepstaak ‘Omgaan met verschillen’. De 
theorie hiervoor is aangereikt op de pabo, het praktische onderzoeksdeel is gedaan in de stageklas. 
Door een voor- en nameting uit te voeren is nagegaan of de studenten gegroeid zijn in hun 
onderzoekende houding.  
De onderzoekende houding is geoperationaliseerd in "Kritisch zijn: is het wel zo? / Zaken in twijfel 
trekken?" (naar Bruggink & Harinck, 2012). Studenten hebben als voor- en nameting dezelfde twee 
korte opdrachten gemaakt. Ze kregen als eerste een korte cases voorgelegd met daarbij de vraag: 
hoe ga je handelen in deze situatie. De tweede opdracht betrof een open vraag. 
Zestig studenten hebben beide keren het opdrachtenblad volledig ingevuld. De ingevulde 
formulieren zijn – gebruikmakend van een zelf ontwikkeld categorieënsysteem - geanalyseerd. 
Antwoorden zijn per opdracht en per meting onderverdeeld naar hoe kritisch de studenten zijn ten 
opzichte van de gegeven informatie: niet kritisch, weinig kritisch of kritisch.  
 
Resultaten 
Uit de analyses blijkt dat een relatief klein deel van de studenten na de beroepstaak meer kritisch is 
ten opzichte van gegeven informatie en daar vragen bij stelt. 11 studenten (18,3%) zijn in de 
nameting kritischer dan in de voormeting. De beroepstaak ‘Omgaan met verschillen’ draagt minder 
dan verwacht bij aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding.  
 
 
 



 Terug naar de inhoudsopgave: 4e ronde parallelsessies 348 

 

Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat studenten niet 'vanzelfsprekend en (enkel) door het 
werken aan een opdracht die daartoe aanleiding geeft' een onderzoekende, kritische houding 
ontwikkelen. Een meer expliciete benadering lijkt nodig om te stimuleren dat studenten daarin 
groeien. Als we innovatieve professionals willen opleiden - leraren met een onderzoekende houding - 
moet er op de opleiding meer gedaan worden dan studenten laten werken met 
onderzoeksopdrachten. 
 
Referenties  
Bakx, A., Breteler, H., Diepstraten, I. & Copic, J. (2009). Onderzoek door pabostudenten verankerd in 

het curriculum: succesfactoren en keerzijden. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 30(1), 29-36. 
Bruggink, M. & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder  

  verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders Velon, 33(3), 46-53. 
Donche, V., & Struyf, E. (2008). Leeronderzoek in de stagepraktijk: beschrijven, verklaren of toetsen? 

VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 29(4), 13-19. 
Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. 
Geerdink, G. & Verbunt, M. (2010). Onderwijs en onderzoek: Geen tegengestelde polen maar een  

  krachtig geheel. Nijmegen: HAN. 
Harinck, F., Kienhuis, J., & Wit, T. de (2009). Waarom zijn de bananen krom? De onderzoekende 

houding in bachelor- en masteropleidingen op de hogeschool. Antwerpen: Garant. 
Imants, J.G.M., Veen, K. van, Pelzer, B.J., Nijveldt, M.J., & Steen, J. van der (2010).    
  Onderzoeksgerelateerde activiteiten in  het dagelijks werk van leraren. Pedagogische Studiën,  
 87(4), 272-288. 
 
Presentatie 2 : Onderwijsactiviteiten die bijdragen aan het verwerven van een onderzoekende 
houding 
T. van de Wetering, B. Koster 
 
Inleiding en onderzoekscontext 
Het onderzoek is uitgevoerd op de academische opleidingsschool, een samenwerkingsverband 
waarin Zwijsen College Veghel, een middelbare school voor havo en vwo en lerarenopleidingen van 
de HAN, Fontys en de Radboud Universiteit participeren. Zij zijn als academische opleidingsschool 
samen verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe leraren. Een deel van het curriculum wordt 
binnen de school verzorgd door collega’s van de lerarenopleiding (instituutsopleiders) en collega’s 
van de school (schoolopleiders). Een van de activiteiten betreft de ondersteuning van het 
afstudeeronderzoek. Daarvoor worden op de school voor vierdejaars leraren in opleiding 
werkcolleges onderzoek en critical friend-bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de werkcolleges is er 
instructie over het onderzoek, critical friend-bijeenkomsten zijn bedoeld voor het stellen van vragen 
aan onderzoeksdocenten. Doel van beide bijeenkomsten is dat de studenten ‘onderzoeksvaardiger 
worden’; een niet onbelangrijk nevendoel is het stimuleren van een onderzoekende houding bij 
leraren in opleiding. Het is echter de vraag of de bijeenkomsten daaraan bijdragen. 
 
Theoretisch kader 
In de lerarenopleiding is een ontwikkeling te zien in de richting van ‘research based teacher 
education’ (Bronkhorst, 2013). Belangrijk daarbij is dat aankomende leraren niet alleen gebruik 
maken van wetenschappelijke kennis om hun handelen te onderbouwen maar ook beschikken over 
een onderzoekende houding (Bruggink & Harinck, 2012). Het stimuleren van een onderzoekende 
houding is nodig omdat daardoor studenten hun handelingsrepertoire verder willen ontwikkelen, 
hetgeen van een goede docent verwacht wordt (Koster, 2013). 
De onderzoeksvraag luidt dan ook: Dragen werkcolleges en critical friend-bijeenkomsten bij aan het 
ontwikkelen van een onderzoekende houding? 
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Methode 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de indeling van de onderzoekende houding in zes 
deelaspecten (Van der Rijst, 2009) te weten de neigingen: kritisch te denken, te willen begrijpen, te 
willen bereiken, te willen delen, te willen vernieuwen en te willen weten.  
Bij zes studenten is een interview afgenomen. De zes deelaspecten, die op kaartjes waren gezet, 
werden bij de start voor de student op tafel neergelegd. De student werd gevraagd om een 
rangschikking te maken waarbij het deelaspect dat het meest was beïnvloed door het volgen van het 
werkcollege bovenaan moest worden gelegd en het deelaspect dat het minst was beïnvloed 
onderaan. Dezelfde procedure werd daarna gevolg voor de invloed van de critical friend-
bijeenkomsten. Vervolgens is middels een semi-gestructureerd interview de invloed van de beide 
type bijeenkomsten besproken en wat de mogelijke verklaringen daarvoor zijn.  
 
Resultaten 
Zowel de werkcolleges als de critical friend-bijeenkomsten beïnvloeden alle deelaspecten van 
onderzoekende houding. Beide oefenen het meeste invloed uit op de neiging tot kritisch denken. De 
studenten concluderen dat zij tot denken aangespoord worden omdat ze goede vragen voorgelegd 
krijgen. Het critical friends-traject heeft daarnaast een sterke invloed op de neigingen te willen delen 
en te willen begrijpen. De studenten geven aan dat dit komt door de succeservaringen die ze opdoen 
in de gesprekken over hun onderzoek met onderzoeksdocenten. De werkcolleges beïnvloeden de 
neigingen om te willen weten en te willen begrijpen van de docenten in opleiding aanzienlijk. Dit laat 
zich volgens de studenten verklaren door de focus op theoretische kennis van de werkcolleges. De 
beide type bijeenkomsten oefenen relatief het minste invloed uit op de neiging te willen vernieuwen 
van de studenten.  
 
Conclusies/discussies/implicaties voor de praktijk 
Hoewel de resultaten spreken van een duidelijke positieve invloed op de onderzoekende houding, is 
het de vraag of een vergelijkbaar onderzoek op een andere werkplek vergelijkbare resultaten zou 
opleveren. Ten eerste zou de authentieke leeromgeving anders zijn, inclusief begeleiders en 
onderzoeksdocenten. Tevens is het onderzoek uitgevoerd op een academische opleidingsschool. 
Wanneer studenten kiezen voor een stage op een dergelijks school, hebben zij wellicht al een 
bepaalde kijk op onderwijs en is hun onderzoekende houding wellicht al afwijkend van de 
gemiddelde student.  
 
Referenties 
Bronkhorst, L.H. (2013). Research based teacher education. Interactions between research and 

teaching. Utrecht. Proefschrift. 
Bruggink, M., & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder 

verstaan?. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 47-48. 
Koster, B. (2013). Andere perspectieven. Een blik op het opleiden van aanstaande leraren op de 

werkplek. Tilburg, Fontys 
 
Presentatie 3 : De onderzoekende houding van Franse en Nederlandse leraren in opleiding: een 
internationale vergelijking 
M. van der Elst, M. Bourgy, P. Buznic-Bourgeacq 
 
Inleiding 
Vanuit een partnerschap tussen twee lerarenopleidingen, de Franse Ecole Supérieure pour le 
Professorat et l’Education uit Caen en de Nederlandse pabo van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, is een onderzoek gestart naar de onderzoekende houding bij (toekomstige) leraren. 
Gestart is met een definiëring van het begrip onderzoekende houding vanuit internationaal 
perspectief. Bij studenten van de twee opleidingen is vergelijkbaar onderzocht in welke mate zij aan 
het einde van de opleiding beschikken over een onderzoekende houding.  
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Theoretisch kader 
De toegenomen aandacht voor de rol van onderzoek in de lerarenopleiding is zowel in de Franse als 
Nederlandse literatuur zichtbaar (Visser-Wijnveen, 2013, Sayac, 2013). Dit kan verklaard worden 
vanuit de harmonisering van het hoger onderwijs binnen de Europese Unie. Onderzoek krijgt ook 
binnen beroepsopleidingen een belangrijkere plaats; niet alleen om nieuwe kennis te genereren 
maar ook om professionals op te leiden die met onderzoek voorbereid worden op een leven lang 
leren en innoveren. (Onderwijsraad 2014). 
Zowel Franse als Nederlandse lerarenopleidingen hebben in reactie op deze ontwikkelingen de 
afgelopen jaren onderzoeksmatige activiteiten opgenomen in hun curricula, o.a. gericht op het 
aanleren van een onderzoekende houding. Internationale uitwisseling heeft geleid tot de gedeelde 
omschrijving van een onderzoekende houding als: kritische houding, gericht op willen weten en 
begrijpen die zich uit in bijvoorbeeld het stellen van vragen, de gerichtheid op bronnen en het 
kritisch zijn op gegevens (Bruggink & Harinck, 2012; Barbier, 2010; Lozi & Biagioli, 2012; Bédard & 
Gérard, 2015).  
De onderzoeksvraag luidt: Beschikken vierdejaars pabostudenten en Master 2 studenten Professeur 
des écoles aan het eind van hun opleiding over een vergelijkbare, onderzoekende houding? 
 
Methode 
Er is een bij beide opleidingen passende praktijkcasus geschreven over de Kinderboekenweek. 
Studenten wordt gevraagd op schrift weer te geven hoe zij activiteiten voorbereiden binnen het 
thema van de Kinderboekenweek. In de casus zijn elementen verwerkt die uitnodigen tot het tonen 
van een onderzoekende houding. Korte tijd voor hun afstuderen als leraar primair onderwijs is de 
casus voorgelegd.  
Deze bevragingsmethode met een casus is gekozen om dichterbij het werkelijk handelen van 
respondenten te komen. De onderzoeker plaatst zich tussen observeren (alleen kijken naar de 
buitenkant) en bevragen (je ziet de binnenkant maar die is al overdacht / gerationaliseerd) (Van der 
Aalsvoort, 2012; Desimone, 2009). Voor de verwerking van de data zijn in hun reacties aspecten van 
een onderzoekende houding gemarkeerd en vervolgens inhoudelijk geanalyseerd.  
 
Resultaten 
33 Nederlandse pabostudenten hebben meegewerkt aan het onderzoek. Bij 18 van de 33 studenten 
zien we geen enkel aspect terug van een onderzoekende houding. Bij de andere studenten zien we 
voornamelijk het aspect vragen stellen terug. Andere elementen die in geringe mate gevonden zijn, 
zijn: kritisch zijn op inhoud van gegevens en willen delen met anderen. De data uit Frankrijk worden in 
de komende twee maanden geanalyseerd. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk  
Franse studenten starten vanuit een meer academische vooropleiding aan de lerarenopleiding. Het 
denken over de onderzoekende houding krijgt daardoor een andere inkleuring. De doelen blijken 
vergelijkbaar.  
Meer dan de helft van de Nederlandse studenten laat bij het denken over handelen in een 
praktijksituatie geen enkel aspect van een onderzoekende houding zien aan het einde van de 
opleiding. Handelen vanuit een onderzoekende houding is bij voorbereidende onderwijsactiviteiten 
geen vanzelfsprekendheid. Het is nog de vraag of dat voor de meer academisch opgeleide Franse 
studenten anders is.  
Dit kleinschalige onderzoek laat zien dat het uitvoeren van onderzoekstaken gedurende de opleiding 
in Nederland niet automatisch leidt tot het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Wellicht 
kan het werken met cases wel een middel zijn om studenten te leren praktijksituaties analytisch(er) 
te benaderen. Het onderzoeksinstrument wordt dan een leermiddel dat aanzet eerst te denken, dan 
te doen. 
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Symposium 65 : Praktijkonderzoek binnen de AOS: de onderzoekende 
houding van leerlingen, studenten en leraren 
R. Aarts, Tilburg University, P.A. Bax, Tilburg University, M.L.M. van Boxtel, Academische 
Opleidingsschool West-Brabant, K.R. Leuverink, Tilburg University, J. Maatjens, Norbertuscollege, E. 
Maas, Norbertuscollege 
 
Academische opleidingsschool / onderzoekende houding / praktijkonderzoek 
 
Abstract 
Binnen de academische opleidingsschool is onderzoek een wezenlijk onderdeel van de 
onderwijspraktijk. Onderzoek is het instrument waarmee kennisontwikkeling gekoppeld kan worden 
aan praktijkgerichte toepassing. De partners in de AOS, scholen en lerarenopleidingen, werken 
samen aan de versterking van onderzoek in de scholen. In het symposium gaan we in op de rol van 
praktijkonderzoek binnen de AOS en wat dit betekent voor de onderzoekende houding van de 
groepen die ermee te maken hebben: de leerlingen, de studenten/leraren-in-opleiding en zittende 
docenten. Als eerste bespreken twee leraren een ontwerponderzoek waarin zij wetenschapslessen 
voor excellente leerlingen opgezet hebben, waarin gericht gewerkt wordt aan de ontwikkeling van 
een onderzoekende houding bij leerlingen. In de tweede bijdrage wordt aan de hand van een casus 
(ontwikkeling van lesmateriaal voor literatuuronderwijs Nederlands) besproken hoe de 
onderzoekende houding van studenten in de lerarenopleiding gestimuleerd wordt. In de derde 
bijdrage wordt het traject waarbinnen docenten in de AOS praktijkonderzoek uitvoeren en de impact 
ervan op hun onderzoekende houding besproken. d. In de discussie zal nader ingegaan worden op de 
vraag wat dit betekent voor de wensen/voorwaarden t.a.v. de samenwerking tussen school en 
lerarenopleiding, het initiëren/faciliteren van docenten door de directie van een school en de 
onderzoeksondersteuning door de opleiding. 
 
Voorzitter: Thea Prinsen 
Discussiant: Rob van Otterdijk 
 

Korte beschrijving 
In dit symposium komt de rol van onderzoek bij de professionalisering van leraren en leraren-in-
opleiding aan bod. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de rol en doelstelling van onderzoek in de 
lerarenopleiding en in het traject waarbinnen zittende docenten praktijkonderzoek uitvoeren. 
Praktijkonderzoek dient verschillende professionaliseringsdoelen, zoals het kritisch beschouwen van 
bestaand onderwijs en de eigen positie daarin (reflecteren), het kunnen verbeteren van bestaand 
onderwijs en het eigen aandeel daarin (innoveren), en het opdoen of vergroten van 
onderzoekvaardigheden. 
 
Doelstelling 
In dit symposium gaan we in op de rol van praktijkonderzoek binnen de academische 
opleidingsschool. Lerarenopleiders en leraren bespreken praktijkonderzoek en de betekenis ervan 
voor de onderzoekende houding van leerlingen, studenten/leraren-in-opleiding en leraren. We geven 
daarbij een beeld van de samenwerking van scholen en lerarenopleiding bij het vormgeven van 
praktijkonderzoek binnen de AOS. 
  
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
De wetenschappelijke relevantie ligt in het geven van inzicht in elementen van de onderzoekende 
houding bij verschillende groepen (leerlingen, studenten en docenten) en de rol van 
praktijkonderzoek daarbij. De praktische relevantie ligt bij een model voor de opzet en inrichting van 
praktijkonderzoek voor leraren(-in-opleiding), dat in samenwerking tussen scholen en 
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lerarenopleiding opgezet en uitgevoerd wordt en dat uiteindelijk ten goede komt aan het onderwijs 
aan en het leren (inclusief het onderzoekend vermogen) van de leerling. 
 
Structuur 
In dit symposium komt onderzoek door leraren, leraren-in-opleiding en leerlingen aan bod. Deze drie 
vormen van onderzoek spelen binnen de AOS een grote rol en hangen nauw met elkaar samen. De 
drie actoren komen in de achtereenvolgende presentaties aan bod, gevolgd door een discussie. 

- de onderzoekende houding van leerlingen 
- de onderzoekende houding van leraren-in-opleiding 
- de onderzoekende houding van leraren 

 
Presentatie 1 : De onderzoekende houding van leerlingen 
E. Maas, J. Maatjens 
 
“The brain that does the work, is the brain that learns” (Sousa & Tomlinson, 2011, p.8) 
 
Inleiding 
Een leerling met een hoge intelligentie heeft, om zich te ontwikkelen, een leeromgeving nodig waarin 
een beroep wordt gedaan op leer- en werkstrategieën. Als een leerling met geringe inspanningen tot 
acceptabele prestaties kan en mag komen, is het leerrendement niet groot. Het onderwijs voldoet 
dan niet aan de opdracht tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen, zeker niet aan 
degenen die in potentie kunnen excelleren. Met de vraag hoe het onderwijs de leerlingen uit hun 
comfortzone haalt en activeert, zijn wij op het Norbertuscollege begonnen met het inrichten en 
evalueren van wetenschapslessen. Wij hebben dit ontwerponderzoek uitgevoerd in het kader van 
het traject Docentonderzoek van de Academische Opleidingsschool. Door het opzetten en uitvoeren 
van een praktijkonderzoek over de onderzoekende houding van leerlingen, waren wij tegelijkertijd 
bezig met de ontwikkeling van onze eigen onderzoekende houding. 
 
Theoretisch kader 
Om uitgangsprincipes voor het onderwijs aan begaafde leerlingen te ontwikkelen, is allereerst een 
beschrijving van begaafde leerlingen gemaakt aan de hand van kenmerken zoals die door Renzulli 
(1985), Mönks (1992) zijn verenigd in een interdepentiemodel. Kenmerken van een wetenschappelijk 
onderzoekende houding zijn ontleend aan Van der Rijst (2009) en het door Graft en Kemmers (2007) 
ontwikkelde zevenstappenmodel voor onderzoekend leren werd gebruikt. Didactische principes voor 
de inrichting van de wetenschapslessen werden gevonden in de didaktiek van Compacten & 
verdiepen en verrijken (Wientjens, 2007), de taxonomie van Bloom et al. (1956), Leren in Vijf 
dimensies (Marzano & Miedema,2008) en RTTI (Docentplus,2015). Toepassing van deze principes 
moet leiden tot een actieve en onderzoekende leerhouding van de leerling. Evident is dat een kind 
van nature vanuit nieuwsgierigheid en verwondering op onderzoek uitgaat en dat dat het begin van 
een leerproces kan zijn. Vervolgens zijn onderzoekscompetenties nodig. De Groof, Donche en 
Petegem (2012,p17) formuleren dit als volgt: “Pas wanneer iemand over de nodige nieuwsgierigheid 
beschikt, vaardig is in het opzetten van empirisch onderzoek, beschikt over conceptuele voorkennis 
waaruit kan worden geput en ook inzicht heeft in de gangbare normen en aard van wetenschappelijk 
onderzoek kunnen we van onderzoekscompetenties spreken”.  
 
Onderzoeksvraag 
De vraag die centraal staat in dit interventie- en ontwerponderzoek is: hoe kunnen we een 
lessenreeks inrichten waarin leerlingen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering een 
wetenschappelijke houding kunnen ontwikkelen. 
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Methode 
De ontwikkeling van onderzoekscompetenties is het uitgangspunt van het curriculum dat ontworpen 
en geïmplementeerd is. In de uitvoering van de lessen is aandacht besteed aan twee aspecten: het 
onderzoek als middel (het onderzoeksproces) en het onderzoek als doel (het onderzoeksproduct). De 
fasen in het onderzoeksproces zijn geoefend in door leerlingen zelf gekozen praktijksituaties. De 
leerlingen hebben onderzoeksvaardigheden geleerd en hebben uiteindelijk de gehele 
onderzoekscyclus zelfstandig doorlopen. Om de wetenschapslessen te evalueren zijn gegevens 
verzameld van leerlingen (evaluatie van de opdrachten en wat ze ervan geleerd hebben), de mentor 
(observatie van de lessen), het onderzoeksproduct (inhoudelijke eisen) en het onderzoeksproces 
(beoordeling a.d.h.v. aspecten van de onderzoekende houding).  
 
Resultaten 
Als positieve punten van de wetenschapslessen kwamen naar voren: de aansluiting bij de leefwereld 
en voorkennis van de leerlingen, de mate van zelfsturing van de leerlingen, de aan de leerling 
aangepaste ondersteuning op drie fronten (de onderzoeksinhoud, het onderzoeksproces en de 
reflectie), de variatie in werk- en beoordelingsvormen en de rol van de onderzoekende docent. Deze 
kenmerken zijn essentieel voor een leeromgeving waarin de leerling door onderzoek komt tot actieve 
kennisproductie.  
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Door de onderzoeksvaardigheden in te zetten bij alle vakken komt de leerling tot leren. De 
kenmerken van een wetenschappelijke houding maken zichtbaar hoe de onderzoekende leerling zich 
ontwikkelt. De docenten dienen over dezelfde houdingsaspecten te beschikken en moeten zich 
verantwoordelijk voelen voor de schoolbrede implementatie van onderzoekend leren. Scholing en 
borging zijn hiervoor vereist.  
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Presentatie 2 : De onderzoekende houding van studenten 
S. Bax, M. van Boxtel 
 
Inleiding 
Zelf onderzoek doen in de schoolpraktijk en het ontwikkelen van een kritische, onderzoekende 
houding staan centraal in de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, zowel in allerhande opdrachten 
als in het uitvoeren van twee onderzoeken (Lesontwerp- en Leeronderzoek). Systematisch 
ontwikkelen en verbeteren van het eigen handelen en van het onderwijs in het eigen schoolvak gaan 
hand in hand. Van de startbekwame docent wordt in toenemende mate verwacht dat hij zelf 
onderwijs ontwikkelt en de huidige eindexamenprogramma's bieden die ruimte. Daarom ligt bij 
vakdidactiek en tijdens de stage veel nadruk op het ontwikkelen van lessen/lessenreeksen en een 
flexibele houding. In deze bijdrage bespreken we de ontwikkeling van een literatuurmethode voor 
Nederlands, waarbij onderzoek door lerarenopleiders, studenten en leerlingen een rol speelt. Het 
betreft een tekstuitgave in de reeks Tekst en Context van Amsterdam University Press over het 
oeuvre van Nescio (diens De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje).  
 
Theoretisch kader 
Bij het ontwikkelen van dit materiaal sluiten we aan bij de inzichten over historisch 
literatuuronderwijs van Slings (2000; 2008) en Bax en Mantingh (2013). Centraal staat de gedachte 
dat literatuur voor leerlingen ten principale iets is wat niet aansluit bij hun belevingswereld, omdat 
het anders is dan het taalgebruik dat ze gewend zijn. Die ‘andersheid’ krijgt zowel gestalte in de 
complexe vorm van taalgebruik (vorm, stijl, etc.) in literatuur als in de afstand ten opzichte van de 
historische tijd waaruit de tekst komt. Het probleem waarvoor een goede literatuurdocent zich 
geplaatst ziet is de leerlingen op een zinvolle wijze in contact te brengen met literaire teksten op een 
manier waarbij deze afstand overbrugd wordt, maar ook zichtbaar en invoelbaar gemaakt wordt. Die 
afstand maakt immers ook de essentie uit van het literair(-historisch)e karakter van de teksten. Met 
lezenvoordelijst.nl heeft Theo Witte (2006;2008) veel gedaan om die afstand te overbruggen waar 
het gaat om literair-technische kenmerken (complexiteit van structuur, personages en motieven).  
 
Onderzoeksvraag 
Wij willen een tekstuitgave en didactische aanpak ontwikkelen waarin we naast de formeel-
esthetische afstand ook de cultuurhistorische afstand kunnen verdisconteren in materiaal dat 
differentieert én de brug slaat tussen tekst en lezer-leerling.  
 
Methode en resultaten 
In ons project werken we samen met ULT-studenten die het vak ‘Vakdidactiek Nederlands’ volgen bij 
het ontwikkelen van het materiaal. De studenten inventariseren in het kader van hun 
praktijkopdracht in de eerste plaats het bestaande materiaal rond het werk van Nescio, de werking 

daarvan en de mate waarin leerlingen gemotiveerd raken. Tegelijkertijd analyseren zij de teksten op 
tekstuele en historische complexiteit. Ook zetten wij in ons project een ‘peer group’ van middelbare 
scholieren in (Norbertus College) die we vragen de teksten hardop-denkend te lezen, zodat we 
inzicht krijgen in de plekken in de tekst die voor leerlingen complex zijn. De inbreng van studenten en 
leerlingen wordt gebruikt bij het ontwikkelen van daadwerkelijk lesmateriaal. Dat lesmateriaal en de 
lessenreeks zullen vervolgens door de opleidingsdocent zelf, maar ook door een drietal studenten 
van de ULT (in hun leeronderzoek) uitgeprobeerd en geëvalueerd worden.  
 
Discussie / Conclusie / Implementatie 
In dit project worden leerdoelen voor studenten gekoppeld aan onderwijsvernieuwing. ULT-
studenten doen ervaring op met praktijkgericht onderzoek waarin ze een brug slaan tussen 
vakdidactiek (theorie) en de toepassing ervan in de lespraktijk. Verder werken ze aan de ontwikkeling 
van een kritische onderzoekende houding. Ook leerlingen maken kennis met onderzoek. Daarbij zal 
dit project uiteindelijk resulteren in een effectieve en motiverende schooluitgave van Nescio,  ’De 
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uitvreter, Titaantjes, Dichtertje. De Tekst en Context-delen worden op vele scholen gebruikt en 
hebben daardoor een belangrijke invloed op het literatuuronderwijs.  
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Presentatie 3 : De onderzoekende houding van leraren 
R. Aarts, K. Leuverink 
 
“Je leert kritisch naar je eigen handelen te kijken.”  
   
Inleiding 
Binnen de Academische Opleidingsscholen Midden-Brabant en West-Brabant is een 
onderzoekstraject opgezet, waarin leraren van verschillende AOS-scholen praktijkonderzoek 
uitvoeren onder begeleiding van medewerkers van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg. In een 
traject van een jaar worden zij geschoold in onderzoeksvaardigheden en zetten zij zelf een onderzoek 
naar hun eigen onderwijspraktijk op en voeren dit uit. De docentonderzoekers werken samen in een 
professionele leergemeenschap, die in de verschillende fasen van het onderzoek bij elkaar komt om 
de onderzoeken kritisch te bespreken en zodoende te verbeteren. Het praktijkonderzoek van de 
leraren staat ten dienste van hun eigen professionalisering en van onderwijsvernieuwing en 
schoolontwikkeling.  
 
Theoretisch kader 
Het uitvoeren van praktijkonderzoek door leraren kan een bijdrage leveren aan hun professionele 
ontwikkeling door het versterken van het onderzoekend vermogen en de onderzoekende houding 
(professionalisering). Het onderzoek kan ook leiden tot meer inzicht in vraagstellingen in de praktijk, 
wat vervolgens gebruikt kan worden om de eigen onderwijspraktijk (van de eigen klas tot de eigen 
school) te ontwikkelen en verbeteren (schoolontwikkeling).  
In deze bijdrage leggen we de nadruk op de professionalisering van leraren: het stimuleren van een 
onderzoekende houding door het uitvoeren van praktijkonderzoek. “De onderzoekende leraar denkt 
kritisch na over zijn ervaringen in het onderwijs, vraagt zich af of dat onderwijs wel goed genoeg is 
voor zijn leerlingen en verzamelt en bewerkt gegevens om daar een stevig antwoord op te krijgen” 
(Bruggink & Harinck, 2012, p.46). Van der Rijst, van Driel, Kijne en Verloop (2008) komen tot een 
overzicht van zes kenmerken van de onderzoekende, wetenschappelijke houding aan de hand van 
interviews met 23 academici. Bruggink en Harinck (2012) gaan via literatuuronderzoek na hoe de 
onderzoekende houding van leraren omschreven kan worden en zij komen tot een overzicht van 
negen generieke kenmerken. Als we de kenmerken van een onderzoekende houding uit beide 
bronnen vergelijken, komen we tot een totaal van tien kenmerken (zie tabel 1). 
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Tabel 1 Kenmerken van de onderzoekende houding 
 

 Bruggink & Harinck (2012) Van der Rijst et al. (2008) 

1 Nieuwsgierigheid, willen weten, je dingen 
afvragen 

Willen weten, nieuwsgierigheid, 
leergierigheid 

2 Open houding, op zoek naar eigen 
vooronderstellingen, oordeel kunnen uitstellen 

 

3 Kritisch zijn, zaken in twijfel trekken Kritisch willen zijn naar jezelf en naar 
anderen, vragen stellen, reflectie 

4 Willen begrijpen, tot inzicht willen komen, willen 
doorgronden 

Willen begrijpen, willen doorgronden van 
oorzaken en betekenis, inzicht vergaren, 
visie ontwikkelen 

5 Bereid zijn tot perspectiefwisseling  

6 Distantie nemen van routines, vraagtekens zetten 
bij het vanzelfsprekende, gebaande paden durven 
verlaten, eigen richting durven kiezen 

Willen innoveren, originaliteit, creativiteit, 
eigen richting bepalen, onconventioneel 
gedrag, durf, vernieuwende blik 

7 Gerichtheid op bronnen, willen voortbouwen op 
eerdere opvattingen 

 

8 Gerichtheid op zeker weten, goede bronnen 
willen gebruiken, nauwkeurig willen zijn 

 

9 Willen delen met anderen, onderdeel willen zijn 
van leergemeenschappen 

Willen delen, uitleggen, overtuigen, open 
staan, willen samenwerken 

10  Willen bereiken, enthousiasme, 
gedrevenheid, doorzettingsvermogen 

 
Onderzoeksvraag 
In deze presentatie gaan we in op de vraag in hoeverre en hoe het uitvoeren van praktijkonderzoek 
door leraren bijdraagt aan hun professionalisering en onderzoekende houding. 
 
Methode 
Om de invloed van het onderzoekstraject op de professionalisering van leraren te kunnen vaststellen 
zijn aan het einde van het schooljaar (juni 2015) schriftelijke evaluaties gebruikt. Daarnaast hebben 
we een vragenlijst afgenomen, waarin bovengenoemde kenmerken van onderzoekende houding 
gemeten worden. De evaluaties zijn ingevuld door 13 docentonderzoekers en de vragenlijst is 
ingevuld door 16 docentonderzoekers. 
 
Resultaten 
Uit de vragenlijst onderzoekende houding komt naar voren dat de docentonderzoekers gemiddeld 
hoog scoren (3,79 op een 5-puntsschaal). De scores van de leraren liggen vrij dicht bij elkaar; ze lopen 
van 3,44 tot 4,16. Er wordt het hoogst gescoord op de onderdelen ‘willen bereiken’ (4.16) en ‘willen 
bekritiseren’ (3,91) en het laagst op de onderdelen ‘willen begrijpen’ (3.35) en ‘zeker willen weten’ 
(3.56). 
Leraren evalueren het traject als een leerzaam en boeiend traject. Als opbrengsten worden 
genoemd: verbetering van hun onderwijspraktijk, bijdrage aan de eigen ontwikkeling (motivatie, 
vertrouwen in eigen kunnen, verbreding van interesse, kennis over en inzicht in een onderwerp en 
verbetering van onderzoeksvaardigheden. Enkele leraren noemen ook een bijdrage aan 
schoolontwikkeling. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Het uitvoeren van praktijkonderzoek door leraren lijkt bij te dragen aan hun professionele 
ontwikkeling. Leraren geven aan dat zij door het doen van onderzoek hun kennis, inzicht en 
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vaardigheden verbreed hebben, maar daarnaast noemen sommigen ook een verhoogde motivatie en 
vertrouwen in eigen kunnen. De leraren laten aan het eind van het traject kenmerken van een 
onderzoekende houding zien. Verder onderzoek zal nog moeten uitwijzen of deze kenmerken op 
voorhand al aanwezig zijn (onderzoekende leraren kiezen voor het onderzoekstraject) of dat deze 
door het onderzoekstraject ontwikkeld zijn.  
 
Referenties 
Bruggink, M. & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder 

verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders Velon, 33(3), p 46-53. 
Van der Rijst, R.M., Kijne, J.W., Verloop, N., & Van Driel, J.H. (2008). Exploring scientific research 

dispositions from the perspective of academics: A case study approach. Paper gepresenteerd 
tijdens de jaarlijkse internationale bijeenkomst van de National Association of Research in 
Science Teaching, Baltimore, MD, USA. 
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Good practice 90 : It is all very well in theory, BUT... 
C. van der Wind-Ferreira, Driestar Educatief - Driestar Hogeschool, J.L. Vermeulen, Driestar College 
 
Methodologische kwaliteit / praktijkonderzoek / school- en instituutsopleider 
 

Abstract 
“Waarom moet ik dit weten? Ik gebruik dit toch niet in de les!”Docenten zijn vaak sceptisch over de 
(meer-) waarde van (wetenschappelijk) onderzoek voor hun lespraktijk. De werkelijkheid van de 
onderzoekers aan de universiteiten is soms werelden verwijderd van de werkelijkheid van de leraar 
in het klaslokaal (Tavakoli, 2015). Allwright (2005:27) noemde het een “damaging split between 
teachers and researchers”en Korthagen (2007:303) verwees naar deze scheiding tussen onderzoek 
en praktijk als een “perennial problem”. Ten spijt van alle aandacht voor en oproepen tot meer 
onderzoek is ‘de onderzoeker als leraar’ of ‘de leraar als onderzoeker’ nog steeds eerder uitzondering 
dan regel. 
Een praktijkvoorbeeld (Good Practice) in Gouda laat zien dat het ook anders kan. Een schoolopleider 
met oog voor de lespraktijk en een onderzoeksvaardige instituutsopleider namen samen 
verantwoordelijkheid voor het begeleiden van een afstudeeronderzoek dat de verbinding tussen 
theorie en de praktijk liet zien. 
 
Korte beschrijving 
Dit praktijkvoorbeeld laat zien dat het samen doen en samen begeleiden van onderzoek niet alleen 
bijdraagt aan de professionele ontwikkeling en groei van een leraar-in-opleiding (lio), maar ook 
bijdraagt aan aan de professionele ontwikkeling en groei van de opleiders: De kennis en expertise op 
de opleidingsschool nemen toe op het gebied van theorie en methodologische kwaliteit, terwijl de 
opleidingsinstituut beter inzicht krijgt in het werkveld. 
  
Onderwerp 
Verbinding tussen theorie en praktijk door samen opleiden en samen begeleiden: Uitwisseling van 
expertise en samenwerking tussen de opleidingsschool en de hogeschool. 
 
Context 
De schoolopleider op de opleidingsschool (een grote scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo), 
begeleidt samen met een instituutsopleider een afstudeeronderzoek over karaktervorming (Bildung) bij 
leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.Dit onderzoek had meerdere doelen: Voor 
de lio was het belangrijkste doel om inzicht te krijgen in wat er met een leerling gebeurt tijdens een les, 
die cognitief het lezen en begrijpen van Engels als doel heeft, maar waarvan het affectieve doel 
(bewogenheid met anderen) evenzeer belangrijk is. 
De leraar-in-opleiding wilde in haar lessen de maatschappelijke betrokkenheid van haar leerlingen 
vergroten. Zij wilde in haar lessen niet alleen aansluiten bij de actualiteit, namelijk de realiteit van grote 
groep mensen die vluchteling zijn en zich nergens thuis voelt, zij wilde ook graag de compassie van haar 
leerlingen voor deze groep laten toenemen. Deze leraar-in-opleiding vroeg zich af of het mogelijk zou 
zijn om door middel van het lezen van literatuur in de Engelse les leerlingen te laten nadenken over een 
waarde als “bewogenheid”(compassion) en koos daarvoor een boek over een vluchteling (The Island) 
van Armin Greder. 
 
Doel 
In deze presentatie willen we laten zien hoe de kloof tussen theorie en praktijk verkleind kan worden 
door het samen begeleiden van onderzoek en het zorgen voor goede samenwerking tussen de 
opleidingsinstituut en de opleidingsschool. 
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Theoretische inbedding 
Allwright (2005), Korthagen (2007), en Tavakoli (2015) onderzochten en beschreven de kloof tussen 
onderzoek en het onderwijspraktijk, die voor de lio ook de opleidingspraktijk is. Borg (2009) schrijft o.a. 
dat veel leraren moeite hebben met het lezen van wetenschappelijke artikelen en onderzoeksverslagen 
(Borg, 2009). 
De uitdaging van de opleidingsinstituten en - scholen is om deze kloof zo veel mogelijk te overbruggen 
en de lio’s te helpen bij hun ontwikkeling als leraren die hun eigen praktijk kunnen onderzoeken. 
De dynamische driehoek (kind “' ouders/gezin “' school) wordt vaak gebruikt om de 
ontwikkelingsruimte van een leerling aan te geven: (Van Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek, 2001). 
Datzelfde principe is te toe te passen op de begeleiding van studenten tijdens hun praktijkonderzoek: 
ervan uitgaande dat student, instituutsbegeleider en opleidingsbegeleider een dynamische driehoek 
vormen, is de ontwikkelruimte van de student het grootst als de drie hoeken overeenstemmen in hun 
visie op inhoud, doel en methode van het onderzoek dat door de student wordt gedaan. Daarvoor is 
een goede samenwerking tussen de drie actoren in dit proces van het allergrootste belang. 
 
Praktische relevantie 
De opleidingsscholen kunnen optimaal gebruik maken van de kennis en onderzoeksvaardigheden die 
de hogescholen in huis hebben. En de student is gebaat bij een zo goed mogelijke samenwerking tussen 
school en instituut. 
Voor de opleidingsscholen/instituten is de opleidingsschool een waardevolle kennisbron en is er ruimte 
om een theorie in de praktijk toe te passen of een hypothese te testen. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
“Iets kleins goed doen, is beter dan iets groots half.” 
De methodologie is voor een HBO-student misschien wel het lastigste onderdeel, door samen te 
begeleiden worden de hindernissen één voor één genomen en is goed onderzoek haalbaar geworden. 
Een onderwerp dat dicht bij de eigen lespraktijk ligt, enthousiasmeert en leidt tot ontwikkeling van 
eigen expertise. 
Een goede samenwerking tussen instituut en opleidingsschool vergroot de kracht van de 
onderzoeksbegeleiding. 
De onderzoeksbegeleider van de hogeschool maakt het proces op de werkvloer mee. 
 
Referenties 
Allwright, D. (2003). Exploratory practice: rethinking practitioner research in language teaching. 

Language Teaching Research, 7(2),113-141.  
Borg, S. (2009). English language teachers' conceptions of research. Applied Linguistics, 30(3), 358-

388.  
Greder, A. (2008) The Island. Sydney: Allen and Urwin  
Korthagen, F. (2007). The gap between research and practice revisited. Educational Research and 

Evaluation, 13(3),301-310.  
Tavakoli, P. (2015). Connecting research and practice in TESOL: a community of practice perspective. 

RELC, 46(1),37-52.  
Van Mulligen, W. Gieles, P. Nieuwenborek, A. (2001). De dynamische driehoek: ouders-kind-school. 

In Tussen thuis en school: over contextuele leerlingenbegeleiding (pp. 13-24). Leuven: Acco 
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Good practice 127 : Ontwerplabs als methode voor onderzoek 
M.J. Min, Universiteit van Amsterdam, H. Beneden, Academische Opleidingsschool Amsterdam 
 
Academische opleidingsschool / praktijkonderzoek / samen leren 
 

Abstract 
In deze presentatie zullen docenten van de academische opleidingsschool ACOA vertellen hoe zij het 
praktijkonderzoek in de school vormgeven door middel van ontwerplabs. 
In een ontwerplab werkt een kleine groep docenten en studenten (4/5 personen) een jaar lang op 
een onderzoeksmatige wijze aan het ontwerpen en herontwerpen van lessen. Hiervoor is een halve 
dag per week beschikbaar. De werkwijze is gebaseerd op de methode lesson study. Specifieke 
aandacht bij het ontwerpen wordt besteed aan opbrengstgericht werken en differentiëren. 
Het ontwerplab is een goede voorbeeld hoe op een laagdrempelige manier praktijkonderzoek uit 
gevoerd kan worden in de praktijk. In het ontwerplabs werken docenten, studenten en 
lerarenopleiders samen om een specifieke les te ontwerpen, samen te geven en ook samen met de 
leerlingen te evalueren. Op basis van de informatie van de leerlingen worden de lessen opnieuw 
aangepast. 
Twee docenten van verschillende scholen vertellen hoe het traject op de eigen school eruit ziet en 
wat de ervaringen zijn tot nu toe. Ze zullen hierbij aandacht besteden aan hun ervaringen nu met 
praktijkonderzoek, de samenstelling van de groep, de rol van de studenten en de opbrengst voor de 
school. 
 
Korte beschrijving 
Ontwerplabs werken op een onderzoeksmatige manier aan het verbeteren van lessen. Studenten, 
docenten en lerarenopleiding werken hierin samen om via deze specifieke manier van 
praktijkonderzoek in de opleidingsscholen de eigen onderwijspraktijk te verbeteren. Hierbij 
ontwikkelen ze een onderzoekende houding, die belangrijk is voor het verder ontwikkelen als docent 
 
Onderwerp 
Praktijkonderzoek in de scholen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De ontwerplabs, 
die sinds 2014 zijn gestart binnen de Academische Opleidingsschool (ACOA), zijn hiervan een goed 
voorbeeld. In deze ontwerplabs werken docenten, studenten en lerarenopleiders samen om via deze 
specifieke manier van praktijkonderzoek de eigen onderwijspraktijk te verbeteren. 
 
Context 
De ACOA is een samenwerkingsverband van vier scholen en de lerarenopleiding van de HvA en de 
UVA. Via bijvoorbeeld docentonderzoekers en het eerste/tweede graads platform wordt er 
samengewerkt om tot een structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te komen. Sinds 
2014 zijn hier de ontwerplabs bijgekomen. Op dit moment zijn er rond de 30 docenten en studenten 
op de vier scholen actief. 
In een ontwerplab werkt een kleine groep docenten en studenten (4/5 personen) een jaar lang op 
een onderzoeksmatige wijze aan het ontwerpen en herontwerpen van lessen. Hiervoor is een halve 
dag per week beschikbaar. De werkwijze is gebaseerd op de methode lesson study. Naast het 
samenwerken in het team is er ook veel aandacht voor de leerling. Tijdens het ontwerpen is 
opbrengst gericht werken en differentiëren een speerpunt. De leerlingen worden met name tijdens 
de evaluatie betrokken dmv. enquêtes of interviews. De lerarenopleidingen zijn in het proces 
beschikbaar als inhoudelijke ondersteuning en als meedenker bij het onderwijs. 
 
Doel 
Het doel van de ontwerplabs is het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de docenten en 
studenten. Deze houding is belangrijk voor de verder ontwikkeling als docent. Tevens is in deze vorm 
van docentprofessionalisering ook veel ruimte voor teamvorming. Het samen leren zorgt voor een 
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versterking van het groepsgevoel en voor het samen ontwikkelen van een gezamenlijke visie op 
onderwijs. 
 
Theoretische inbedding 
In navolging van Dewey is de docent als actief onderzoek steeds belangrijker geworden in de 
discussies over het verbeteren van onderwijs. Hoe werkplekleren er dan uit zou kunnen zien voor 
studenten en docenten is hierbij dan een belangrijk vraag. Lesson study geeft hierop een antwoord. 
Deze methode, die in Japan is gestart (Takahashi, & McDougal, 2014) beoogt door middel van 
teamleren het onderwijs te verbeteren. Binnen de ACOA hebben de ontwerplabs zich laten 
inspireren door deze methode. 
 
Praktische relevantie 
Praktijkonderzoek wordt door docenten en studenten vaak gezien als moeilijk. Docenten 
ondervinden een drempel om hieraan te beginnen. Vaak hebben ze het idee dat onderzoek heel veel 
tijd kost en heel complex is. Ontwerplabs is een manier van onderzoek die laagdrempelig is. Hoewel 
er op een onderzoekmatige manier wordt gewerkt, hebben de docenten en studenten niet het idee 
met onderzoek bezig te zijn. Door samen te werken in teams, en door elkaar te inspireren past het 
ook goed in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
 
Opbrengst 
Twee docenten van verschillende scholen zullen vertellen hoe het traject op de eigen school eruit 
ziet en wat de ervaringen zijn tot nu toe. Ze zullen hierbij aandacht besteden aan hun ervaringen nu 
met praktijkonderzoek, de samenstelling van de groep, de rol van de studenten en de opbrengst voor 
de school. 
De deelnemende scholen zijn allen enthousiast over de ontwerplabs en hebben sinds dit jaar meer 
docenten de mogelijkheid gegeven om deel te mogen nemen aan de ontwerplabs. De deelnemende 
docenten van het eerdere jaar zijn zelfs vaak ook dit jaar weer actief binnen de ontwerplabs. Voor 
studenten zijn de ontwerplabs een goede manier om concreet lessen te ontwerpen en te verbeteren. 
Dit type praktijkonderzoek wordt door hen ervaren als relevant. Tevens is het voor studenten een 
goede manier om kennis te maken met ervaren docenten en van hen te leren. 
Leerlingen geven aan de ontworpen lessen leuker te vinden. Tevens vinden zij het prettig dat zij na 
de ontworpen lessen ook stem hebben in het verbeteren van de lessen. 
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Referenties 
Takahashi, Akihiko; McDougal, Thomas (2014). 'Implementing a new national curriculum: Case study 

of a Japanese school's 2-year Lesson Study project'. Annual Perspectives in Mathematics 
Education: Using Research to Improve Instruction: 13-21. 

  



 Terug naar de inhoudsopgave: 4e ronde parallelsessies 364 

 

Good practice 154 : Een onderzoekende houding moet je doen! 
M. van den Herik, Hogeschool Windesheim 
 
Onderzoekende houding 
 

Abstract 
In deze presentatie gaan wij in op onze definitie van een onderzoekende houding. Onze omschrijving 
bestaat uit zes kenmerken die zijn geoperationaliseerd in indicatoren. Op basis hiervan is een 
zelfscan ontwikkeld om studenten (en docenten) inzicht te geven in de mate waarin zij een 
onderzoekende houding bezitten. De scan in het startpunt om de onderzoekende houding te 
ontwikkelen. Het boek (in druk) biedt handvatten en oefenen voor studneten om een 
onderzoekende houding te ontwikkelen. In de presentatie willen wij onze visie op de onderzoekende 
houding, de zelfscan en verschillende oefeningen presenteren. 
 

Korte beschrijving 
Dit onderwerp past binnen zichtlijn 2, omdat het antwoord geeft op de vraag wat we kunnen 
verstaan onder een onderzoekende houding en hoe die aangeleerd kan worden. Naast het doen van 
onderzoek en het leren gebruiken van onderzoek is een onderzoekende houding essentieel. In onze 
ogen moet daar expliciet aandacht aan worden besteed in het curriculum. Via onze zelfscan en 
oefeningen is dat mogelijk. 
 
Voorstel 
In het rapport ‘Kwaliteit als opdracht’ (2009) stelt de HBO-raad dat afgestudeerde van een 
hogeschool moeten beschikken over een onderzoekend vermogen. Volgens Andriessen (2014) 
bestaat een onderzoekend vermogen uit een onderzoekende houding, onderzoeksresultaten van 
anderen kunnen toepassen en het doen van onderzoek. Ook een recent rapport van de 
Onderwijsraad (2014) wordt geadviseerd een leerlijn onderzoekend vermogen in te voeren. 
Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij studenten. 
Andriessen maakt in zijn lectorale rede gebruik van de definitie van onderzoekende houding van Van 
der Rijst (2009). Deze definitie is tot stand gekomen na onderzoek gericht op de opvattingen van 
academisch docenten en wetenschappers in het domein Wiskunde en Natuurwetenschappen ten 
aanzien van het begrip onderzoekende houding. Naast de definitie van Van der Rijst is er in 
Nederland door Bruggink en Harrinck (2012) een definitie gegeven van onderzoekende houding. 
Deze definitie is gericht op leraren. Een onduidelijkheid rondom de definitie van onderzoekende 
houding is het verschil tussen de Nederlandse definitie en die in Engelstalige literatuur. In Engelstalig 
literatuur wordt veelal gesproken over ‘critical thinking’ (zie bijv. Ennis, 1993; Faccione, 1994; 
Heijltjes, 2014; Van Gelder, 2005). Een tweede onduidelijkheid is de verwarring die bestaat rond wat 
een onderzoekende houding is ( objectief, ‘sein’) en wat een onderzoekende houding volgens 
verschillende partijen zou moeten zijn om effectief en ethisch verantwoord te handelen (subjectief, 
‘sollen’ ). Het valt op dat in literatuur over onderzoekende houding ‘sollen’ en ‘sein’ worden verward. 
Daarbij is het aannemelijk dat er ook professionele contexten te bedenken zijn waar heel 
onderzoekend ingesteld zijn juist niet productief is, intuïtief handelen is dan wellicht beter. We willen 
komen tot een praktischere omschrijving dan de omschrijvingen die in de literatuur worden gegeven 
Op basis van bovenstaande definities, onderzoeken, inzichten uit de wetenschapsfilosofie en 
gesprekken met docenten, studenten en werkveld zijn wij tot een werkbare omschrijving voor de 
praktijk gekomen. Wij verstaan onder een onderzoekende houding: 

- opmerkzaam zijn 
- nieuwsgierig zijn 
- bedachtzaam zijn 
- kritisch zijn 
- sociaal zijn 
- creatief zijn 
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De omschrijving en de overwegingen bij het tot stand komen van de omschrijving worden 
gepresenteerd. 
Als is vastgesteld dat het hebben van een onderzoekende houding van belang is voor een hbo-
professional en er een omschrijving is van wat een onderzoekende houding inhoud ontstaat een 
vervolgvraag. De vervolgvraag is hoe een onderzoekende houding aangeleerd kan worden. In de 
literatuur zijn er verschillende opvattingen te vinden. Enerzijds de opvatting van ‘immersion’, dat 
houdt in expliciet aandacht besteden aan critical thinking. Anderzijds ‘infusion’ dat houdt in, in 
andere vakken aandacht besteden aan critical thinking. Heijltjes (2014) stelt dat kritisch denken zich 
niet spontaan als bijeffect van het onderwijs ontwikkelt en pleit daarmee voor de ‘immersion’ 
benadering. Van Gelder (2005) is voorstander van een gemengde benadering. Dat houdt in zowel 
impliciet als expliciet aandacht besteden aan critical thinking in het onderwijs. Ook de onderwijsraad 
(2014) pleit voor een geïntegreerde benadering voor het aanleren van een onderzoekend vermogen. 
In onze benadering gaan wij uit van integratie in het hele onderwijs. Onze instrumenten bieden 
daartoe de gelegenheid. De zelfscan kan worden gebruikt om eindtermen en tussendoelen te 
bepalen. Die kunnen bijdragen aan het opbouwen van een geïntegreerde leerlijn. De concrete 
oefeningen bieden handvatten voor docenten van alle vakken. 
De zelfscan en oefeningen zijn voorgelegd aan het werkveld via focusgroep gesprekken. De 
werkvelden waar wij ons op hebben gefocust zijn onderwijs en social work. 
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Onderzoekspresentatie 131 : Praktijkonderzoek! Voor een capabele, 
nieuwsgierige, betrokken, tevreden, toekomstgerichte startbekwame leraar!?  
L.C. van Katwijk, Stenden Hogeschool, E.W.P.A. Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, K. van Veen, 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Pedagogisch didactisch handelen / perceptie onderzoek / praktijkonderzoek 
 

Abstract 
Deze presentatie gaat over een deelstudie van een promotie-onderzoek over de bijdrage van 
praktijkonderzoek aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren basisonderwijs. 
Centraal in dit deelonderzoek staat de relatie tussen de kwaliteit van het praktijkonderzoek, gemeten 
met behulp van de eindbeoordelingen van het eindonderzoek, en de kwaliteit van het pedagogisch 
didactisch handelen in de eindstage, gemeten met behulp van de beoordeling van de eindstage en 
ICALT-observaties. Dit wordt afgezet tegen de perceptie van studenten ten aanzien van het doen van 
praktijkonderzoek, gemeten met een vragenlijst.De resultaten wijzen op een significante relatie 
tussen kwaliteit van praktijkonderzoek en kwaliteit van pedagogisch didactisch handelen. Ook is er 
een sterk verband tussen hoe interessant en waardevol studenten het doen van praktijkonderzoek 
vinden en de kwaliteit van hun onderzoek. Hoewel studentperceptie ten aan zien van onderzoek in 
het verleden meermalen negatief bevonden is, blijkt dit niet uit de resultaten binnen dit onderzoek. 
Dit zou verband kunnen hebben met de ontwikkeling die praktijkonderzoek op Pabo’s de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. In vervolgonderzoek wordt aandacht besteed aan wat het effect is van de 
invoering van een leerlijn onderzoek binnen het Pabocurriculum van Stenden. 
 

Korte beschrijving 
Deze presentatie past binnen het thema “Professionaliseren IN en DOOR onderzoek”, omdat in dit 
onderzoek de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren basisonderwijs door het doen van 
praktijkonderzoek centraal staat. Hiernaast wordt met dit onderzoek een verbetering van het 
onderzoeksdeel in het Pabocurriculum beoogd. 
 
Inleiding 
Tegenwoordig wordt op iedere lerarenopleiding aandacht besteed aan praktijkonderzoek. De 
deelstudie die gepresenteerd wordt, is een onderdeel van een onderzoek naar de bijdrage van 
praktijkonderzoek aan de professionele ontwikkeling van aanstaande leraren basisonderwijs. Dit 
promotieonderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit en betekenis 
van onderzoeksonderwijs en -begeleiding op de opleiding leraar basisonderwijs. 
 
Theoretisch kader 
Sinds in het Bolognaproces de Bachelor-Master-structuur is vastgesteld, is er binnen het HBO-
onderwijs steeds meer aandacht gekomen voor praktijkgericht onderzoek. Het zelf onderzoek doen 
wordt gezien als een adequate manier om HBO-eindkwalificaties mee aan te tonen (HBO-raad, 2009) 
ook binnen de opleiding voor leraar basisonderwijs. Dit praktijkgericht onderzoek vindt plaats naar 
aanleiding van vragen uit de eigen onderwijspraktijk, is systematisch uitgevoerd en gericht op 
verbetering van deze praktijk (van der Donk & van Lanen, 2012). Hiermee kan praktijkgericht 
onderzoek een bijdrage leveren aan serieuze oplossingen voor praktijkproblemen, terwijl 
wetenschappelijk onderzoek zich richt op fundamentele kennisvermeerdering (Broekkamp & Hout-
Wolters, 2006). Bolhuis & Kools (2012) stellen dat door het inzetten van praktijkonderzoek als 
professionele leerstrategie, studenten, leraren en opleiders bewuster omgaan met het stellen en 
behalen van doelen en aangezet worden om hun handelen te onderbouwen met al dan niet 
wetenschappelijke kennis van anderen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel studenten een 
negatieve connotatie aan (het doen van) onderzoek overhouden, terwijl het ook vrijwel nooit leidt 
tot vernieuwde resultaten, grote inzichten of de beoogde onderzoeksgerichte houding (Zwart, van 
Veen en Meirink, 2012). Ook uit de reviewstudie van Grossman (2005) bleek dat er nog geen 
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empirische evidentie is dat het doen van wetenschappelijk onderzoek, zoals aangeleerd op 
lerarenopleidingen, leidt tot betere (aanstaande) leraren 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag voor deze deelstudie luidt: Wat is de relatie tussen de kwaliteit van het 
praktijkonderzoek en de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen en de perceptie ten 
aanzien van praktijkonderzoek van aanstaande leraren basisonderwijs? 
 
Methode 
Om de kwaliteit van het praktijkonderzoek te bepalen is de beoordeling van het afstudeeronderzoek 
van 335 studenten van de school of education van Stenden genomen.Het pedagogisch didactisch 
handelen is gemeten met beoordelingen van de eindstage van dezelfde 335 studenten.Ook zijn er bij 
80 studenten in de eindstage observaties van pedagogisch didactisch handelen verricht met behulp 
van de ICALT. Dit instrument is ontwikkeld en gevalideerd (van de Grift, 2011) en wordt gebruikt om 
de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van leraren te meten (Maulana, Helms-Lorenz 
& van de Grift, 2015).De vragenlijst perceptie praktijkonderzoek is uitgezet bij 395 studenten, 
waarvan 139 hem hebben ingevuld (respons van 35%). Op basis van een factoranalyse (PCA) in SPPS 
zijn drie factoren vastgesteld: Het kunnen en willen onderzoeken (efficacy), het waarderen en het 
van plan zijn om in toekomstig beroep onderzoek te gaan doen. Deze factoren komen overeen met 
de categorieën uit het onderzoek van Van der Linde (2012). 
 
Resultaten 
De resultaten wijzen op een significante relatie tussen kwaliteit van praktijkonderzoek en kwaliteit 
van pedagogisch didactisch handelen. Ook is er een sterk verband tussen de efficacy en waardering 
ten aanzien van praktijkonderzoek en de kwaliteit van het studentonderzoek. Een negatieve 
connotatie van studenten ten aanzien van onderzoek, blijkt dit niet uit de resultaten binnen dit 
onderzoek. Ook niet bij studenten met een lage beoordeling op het eindonderzoek. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Op basis van de reeds verkregen resultaten van dit deelonderzoek mag geconcludeerd worden dat er 
een verband bestaat tussen kwaliteit van pedagogisch didactisch handelen en het onderzoekend 
vermogen. De kwaliteit van het praktijkonderzoek van de student hangt samen met de efficacy en de 
waarde die aan onderzoek doen wordt toegekend.In een vervolgonderzoek zal gekeken worden naar 
het effect van de invoering van een onderzoeksleerlijn binnen het curriculum van Stenden op de 
bijdrage die het praktijkonderzoek levert aan de professionele ontwikkeling. Ook zal er vergelijking 
gemaakt worden tussen praktijkgericht onderzoek op verschillende pabo’s. 
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Good practice 133 : Van praktijkonderzoek naar schoolontwikkeling: een 
projectmatige aanpak 
K. van Hauwermeiren, Odisee, N. Van Den Broeck, Odisee, K. Pacquee, Odisee, T. Jacobs, Odisee, D. 
Bamps, Odisee, K. De Pryck, Odisee 
 
Praktijkonderzoek / projectmatig werken / schoolontwikkeling 
 
Abstract 
Binnen de opleiding schoolontwikkeling focussen we op de leraar als onderzoeker en innovator: 
praktijkonderzoek is hét instrument waarmee hij/zij aan de slag gaat in functie van kwaliteitsvolle 
innovatie.  
We trachten de kennis, vaardigheden en attitudes inzake praktijkonderzoek bij onze studenten te 
verbreden en te verdiepen.  
 
We lichten aan de hand van een concreet voorbeeld, de projectmatige aanpak van het 
praktijkonderzoek toe: een project in een basisschool in opbouw, waar de implementatie van het M-
decreet drager wordt van een innovatie binnen de zorgstructuur.  
 
We focussen in onze bijdrage op het business canvas model als basis voor een projectmatige aanpak. 
Dit model komt oorspronkelijk uit de bedrijfswereld, maar is een dankbaar instrument om ook in het 
onderwijs via praktijkonderzoek een veranderingsproces aan te pakken. Het model dwingt studenten 
om een uitgebreide stakeholdersanalyse te doen. Op basis van het model wordt projectmatig een 
actieplan opgesteld, acties uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd in een kwaliteitscyclus.  
 
Korte beschrijving 
Als opleiding schoolontwikkeling focussen we op de onderzoekende grondhouding van leraren. We 
werken met ervaren leraren die praktijkonderzoek doen in functie van kwaliteitszorg. Wij menen dan 
ook een goede casus te kunnen brengen van ‘praktijkonderzoek door leraren’ en hoe je dit als 
opleiding kan ondersteunen en begeleiden.   
 
Onderwerp 
Projecten en projectmatig werken worden steeds vaker en steeds meer toegepast in de 
gezondheidszorg, welzijnszorg, sector wonen en het onderwijs (Migchelbrink, 2012). Met onze 
BaNaBa schoolontwikkeling breken we een lans voor het projectmatig werken omdat het naar onze 
idee de zogenaamde ‘praktijk’ van het ‘praktijkonderzoek’ naar een hoger niveau kan brengen en 
deze inzichten baseren we op wetenschappelijke inzichten, naast onze eigen ervaringen van de 
afgelopen jaren.  
We schetsen het theoretisch kader waarmee we als opleiding werken, en presenteren een concreet 
uitgewerkt praktijkvoorbeeld, nl een project op een basisschool in opbouw, rond implementatie van 
het M-decreet waarbij dat de insteek is voor het werken aan de zorgstructuur van de school. 
Daarnaast staan we stil bij wat werkt en waarom, nl  probleemverkenning en expliciteren van eigen 
denkbeelden, kritische subjectiviteit en inhoudelijke input in verband met veranderingsmanagement, 
gekoppeld aan hoe we dit als opleiding vormgeven in werkvormen en inhouden.  
 
Context 
Onderzoeksvragen zijn richtinggevend voor de keuze van de onderzoeksopzet en het type onderzoek. 
De onderwijscontext wordt in elk onderzoek mee in overweging genomen, aangezien dit de 
werkcontext is van onze studenten en het vertrekpunt van waaruit de onderzoeksvraag 
geformuleerd wordt. We schenken binnen onze opleiding veel aandacht aan validiteit en aan 
procedures om validiteit na te streven, bijv expliciete aandacht voor kritische subjectiviteit (Reason, 
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1998). Het gaat hier zowel om kritische zelfreflectie als om de kritische dialoog tussen de deelnemers 
(Smaling, 2009). 
De projectmatige aanpak, waarbij het perspectief van de verschillende doelgroepen en van de 
verschillende stakeholders expliciet gemaakt wordt, is in deze context een efficiënte en effectieve 
manier om aan praktijkonderzoek te doen en om op basis daarvan tot innovatieve oplossingen voor 
uitdagingen te komen. 
Doel 
Het projectmatig werken binnen praktijkonderzoek voorstellen en concretiseren met aandacht voor 
wat werkt en waarom:  
probleemverkenning: werken met een conceptueel schema met interactieve pijlen helpt complexe 
problemen in kaart te brengen, eigen pre- of misconcepties te counteren maar ook deze van anderen 
op het spoor te komen. Een mooi voorbeeld uit de eigen praktijk is het ‘business canvas model’ voor 
doelgroepen en stakeholders, een model waarbij ‘waarde’ en ‘waarden’ centraal staan.  
we laten onze studenten deze meer-ervaring niet alleen beleven binnen de klas van onze eigen 
universiteit-hogeschool maar ‘levensecht’: d.w.z. binnen de muren van de eigen school waar hij/zij 
actief is. Het gaat bij ons in de opleiding om de meerwaarde van wat men zou kunnen noemen een 
‘real life assessment’ benadering van de opleiding tot praktijkonderzoek. In die zin beogen we ook 
eigenaarschap.  
theorie en praktijk van het verandermanagemen (Mastenbroek, 1997). Juist omdat actieonderzoek 
binnen het praktijkonderzoek ‘verandering’ beoogt, is het belangrijk de mechanismen te 
onderkennen die een rol spelen bij weerstand tegenover veranderingen.  
voortdurend appel doen op kritische ingesteldheid, onderzoekende houding via bewuste en 
gegronde keuze van werkvormen en opleidingsonderdelen. 
 
Theoretische inbedding 
We hanteren een brede formulering van praktijkonderzoek, namelijk ‘alle systematische 
kenniscreatie n.a.v. vragen over leren en onderwijzen vanuit de beroepspraktijk (Vlaamse Regering, 
2008, p. 4). Een onderzoeksmatige blik, het theoretiseren en het verder handelen op basis van 
systematisch verzamelde gegevens leidt tot een continue verbetering van de onderwijspraktijk (van 
Kan, 2007). 
Het voordeel van deze specifieke projectmatige aanpak is dat onderzoekers zowel de 
‘probleemsituatie’ als de ‘verbetersituatie’ in realiteit ervaren en daarvan ook de vruchten plukken, 
met name binnen het actieplan. Het actieplan voorziet in een concreet aantal stappen waarmee de 
actieonderzoeker de beoogde ‘verbetersituatie’ kan bereiken. Het valt in dat verband op dat scholen 
zich steeds meer willen ontwikkelen tot lerende organisaties. Senge (2001) stelt dat dergelijke 
scholen en de professionals die daarin werken vijf disciplines of terreinen van onderzoek en oefening 
nodig hebben waarop ze zich moeten richten: persoonlijk meesterschap, gemeenschappelijke visie, 
mentale modellen, teamleren en systeemdenken.  
 
Praktische relevantie 
Het theoretisch model, de concretisering en de toelichting van onze aanpak, dient als inspiratiebron 
voor collega’s.  Het business canvas model en de projectmatige aanpak als geheel is immers een 
minder gekend model binnen de aanpak van praktijkonderzoek in onderwijs.  
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
In lijn met de context ‘praktijkonderzoek’ is het vooral het resultaat in die praktijk (in functie van 
zowel efficiëntie als effectiviteit) die basis is voor de evaluatie van deze aanpak. Daarbij stellen we in 
het geval van de voorgestelde case vast dat de gevolgde methodiek geleid heeft tot andere 
oplossingen –juister: oplossingen met een ander aangrijpingspunt - dan diegene die oorspronkelijk 
vanuit de school werden voorgesteld vanuit een meer lineaire oorzaak-gevolg analyse naar 
aanleiding van opmerkingen over de kwaliteit van de organisatie van de school.  
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Good practice 158 : Onderwijsontwikkeling door onderzoek in de praktijk van 
de opleidingsschool 
M. van Bussel, CINOP Advies, A. Remme, ROC Midden Nederland, M. van Schaik, Hogeschool Utrecht, 
M. van Gendt 
 
MBO / onderwijsontwikkeling / praktijkonderzoek 
 

Abstract 
Een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma van de opleidingsschool ROC Midden 
Nederland, is het uitvoeren van onderzoek in en voor de praktijk van ROC Midden Nederland. 
Onderzoek van studenten in de praktijk van de opleidingsschool wordt gekoppeld aan strategische 
doelen van ROC Midden Nederland. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van producten 
en/of adviezen die het ROC kan implementeren in haar onderwijs. De lerarenopleiding begeleidt de 
studenten. Samen zorgen ze voor een betekenisvolle beoordeling van de opbrengst van het 
onderzoek, onder meer door het toetsen van het resultaat aan de bruikbaarheid in de praktijk. 
Verder biedt het lectoraat Beroepsonderwijs aan studenten van de lerarenopleiding de mogelijkheid 
om onderzoek te doen dat goed aansluit bij de beroepspraktijk. Ze onderzoeken welke aspecten of 
onderdelen uit hun schoolvak belangrijk zijn voor het uitoefenen van het beroep waar ze voor 
opleiden. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek door studenten, helpt de lerarenopleiding 
om op de hoogte te blijven van actuele kennis in de praktijk van het mbo. In de presentatie nemen 
we deelnemers mee in de gemaakte keuzes, succesfactoren en opbrengsten voor beide organisaties. 
 

Korte beschrijving 
Dit praktijkvoorbeeld laat zien hoe onderzoek door studenten geïntegreerd wordt in de 
lerarenopleiding én in de mbo-beroepspraktijk. Thema’s van onderzoek worden door het mbo 
aangereikt, het levert bruikbare producten voor het ROC op. De lerarenopleiding zorgt voor 
begeleiding van het onderzoek en leert over de actuele mbo-praktijk. 
 
Voorstel 
De tweedegraads lerarenopleiding leidt leraren op voor het leraarschap in het VO en MBO, waarbij 
het opleiden in de praktijk een steeds belangrijkere rol speelt. Om studenten goed voor te bereiden 
op de praktijk van de MBO heeft de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht sinds 2009, een 
intensief samenwerkingsverband met ROC Midden-Nederland opgebouwd. In Nederland is deze 
samenwerking één van de twee erkende opleidingsscholen in het MBO en zijn zij daarmee voorloper. 
Een belangrijk onderdeel van het opleidingsprogramma van de opleidingsschool is het uitvoeren van 
onderzoek in en voor de praktijk van het ROC. 
 
In deze good practice laten we zien, hoe onderzoek door studenten in de opleidingsschool, 
samenwerking versterkt en onderwijsontwikkeling stimuleert. 
Een onderzoekende houding is een belangrijk aspect voor de jonge docent, die wordt opgeleid 
binnen de opleidingsschool. Deze houding is belangrijk voor het verder ontwikkelen en innoveren 
van de onderwijskwaliteit in een context die zich kenmerkt door snel op elkaar volgende 
veranderingen, zoals het mbo. 
 
Het streven is dat een onderzoeksproduct aansluit bij de strategische doelen van het ROC. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om de opzet van een lessenserie, de ontwikkeling van een leerlijn of toetsen. 
Er ligt een model van vijf programmalijnen voor onderzoeksopdrachten die aansluiten bij 
strategische doelen van ROC Midden Nederland: 

- de consequenties van het herontwerp van het opleidingenaanbod en de invoering van de 
nieuwe kwalificatiedossiers binnen het ROC; 

- de (on-)mogelijkheden van digitale didactiek; 
- de uitwerking van een leerlijn Loopbaanleren; 
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- praktische consequenties van de invoering van de Wet Passend Onderwijs; 
- taal en rekenen, inclusief uitgewerkte leerlijnen en/of lesprogramma’s. 

 
Verder worden vanaf schooljaar 2016/2017 mogelijkheden voor beroepsproducten geboden vanuit 
de thema’s uit het project Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen. 
Om meer aandacht op onderzoek in het algemeen en specifiek op de meest waardevolle 
onderzoeksproducten van de studenten te vestigen, is een talentprijs in het leven geroepen. 
Bovendien vormt de organisatie van de talentprijs een authentieke leermogelijkheid voor studenten 
van het ROC. De opleidingen Extreme events en business en organisation organiseren de talentprijs. 
De opleiding Horeca verzorgt de catering en de opleiding Dans en muziek verzorgt een mooie 
uitvoering tijdens de uitreiking. 
 
In het begeleiden en beoordelen van het onderzoek komt de intensieve samenwerking tussen ROC 
en lerarenopleiding tot uiting. De opdrachtgever vanuit ROC Midden Nederland geeft een advies over 
de bruikbaarheid van het beroepsproduct en evalueert de communicatie en het professioneel 
handelen van de student. De lerarenopleiding begeleidt het onderzoek, en leert door het onderzoek 
over de actuele beroepspraktijk. Als derde partij, ondersteunt het lectoraat Beroepsonderwijs van de 
Hogeschool Utrecht, studenten bij het integreren van de mbo-context in het vak van de 
lerarenopleiding. Als onderdeel van haar kwaliteitszorg wordt dit onderzoeksprogramma cyclisch 
geëvalueerd. Bijvoorbeeld door een kritische zelfreflectie bij de beoordeling van de opleidingsschool. 
Een van de aandachtspunten is, om de vragen voor onderzoek blijvend te agenderen bij de colleges 
van het ROC. 
 
In de presentatie nemen we deelnemers mee in de gemaakte keuzes, succesfactoren en opbrengsten 
voor beide organisaties. Specifiek gaan we in op de vraag hoe we de ontwikkeling van 
beroepsproducten kunnen stimuleren. En andersom, hoe de opbrengst van onderzoek door 
studenten, een bijdrage kan leveren aan actuele praktijkkennis van het mbo in de lerarenopleiding. 
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Onderzoekspresentatie 64 : De effecten van masteropleidingen op leraren en 
hun omgeving: een tussenrapportage 
M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, H. Sligte, Universiteit van Amsterdam, G.G. van Veldhuizen, 
Hogeschool van Amsterdam 
 
Effectonderzoek / lerarenbeleid / masteropleidingen 
 
Abstract 
De Nederlandse overheid investeert via de Lerarenbeurs veel geld in het vergroten van het aantal 
leraren met een masterkwalificatie. De nadruk ligt daarbij op leraren die gedurende hun loopbaan 
een post-initiële masteropleiding aan een hogeschool of universiteit volgen. Die investering doet de 
vraag opkomen wat het effect is van een masterkwalificatie op leraren, op de school en op 
leerprestaties van leerlingen. 
Die vraag is de aanleiding geweest voor het Ministerie van OCW om een onderzoek te doen starten 
naar de effecten van post-initiële masteropleidingen op leraren en hun omgeving. In de eerste fase 
van dat onderzoek is aan de hand van interviews, wetenschappelijke literatuur en beleidspublicaties 
een inventarisatie gemaakt van mogelijke opbrengsten van masteropleidingen, en vertaald naar een 
vragenlijst voor leraren die gebruikt is voor een nulmeting. In de tweede fase van het onderzoek is 
een eerste tussenmeting gedaan en zijn focusgesprekken gevoerd met groepen leraren die 
momenteel een post-initiële masteropleiding volgen. Het onderzoek wordt gekenmerkt door een 
kwalitatieve effectmeting met controlegroepen om concrete effecten in kaart te brengen, 
gecombineerd met een kwalitatieve verklarende evaluatie waarin onderliggende mechanismen in 
beeld worden gebracht. 
 

Korte beschrijving 
Deze bijdrage laat zien hoe door middel van onderzoek inzicht verkregen kan worden in de effecten 
van opleidingstrajecten en in onderliggende mechanismen die daarbij een rol spelen. Dit levert 
belangrijke inzichten voor opleiders bij het ontwerpen en uitvoeren van masterprogramma’s. De 
bijdrage past daarom heel goed in zichtlijn 3. 
 
Beschrijving 
De Nederlandse overheid heeft de ambitie om het aantal master-opgeleide leraren te verhogen, in 
de veronderstelling dat dit een bijdrage zou leveren aan beter onderwijs. Door middel van de 
lerarenbeurs worden leraren die reeds werken in het onderwijs gestimuleerd om een 
masteropleiding aan een hogeschool (master Special Educational Needs, Leren & Innoveren, of 
eerstegraads vakdocent) of aan een universiteit te volgen. Dit sluit aan bij de (internationale) 
veronderstelling dat verhoging van het kwalificatieniveau van leraren leidt tot een beter presterend 
onderwijssysteem (Barber & Mourshed, 2007). Internationaal onderzoek laat echter zien dat een 
hogere kwalificatie niet automatisch gelijk staat aan betere leerlingresultaten (Van Veen, Van Driel, 
Veldman, 2011). 
De behoefte bij het ministerie van OCW om meer zicht te krijgen op de impact van 
masteropleidingen op leraren en hun omgeving leidde in 2013 tot een langlopend onderzoek waarin 
Stichting Economisch Onderzoek, het Kohnstamm Instituut en het kenniscentrum Onderwijs en 
Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam enkele cohorten leraren volgen die een 
masteropleiding doen, om antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag: 
Wat zijn de effecten van het volgen van een masteropleiding op leraren en hun omgeving en welke 
verklaringen zijn er voor het al of niet optreden van die effecten. 
De vraagstelling leidt tot een onderzoeksopzet die zowel een langerlopende kwantitatieve 
effectmeting met een controlegroep omvat, als een verklarende evaluatie (Pater et al, 2012) rond 
onderliggende mechanismen en stimulerende en belemmerende factoren. 
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In de eerste fase van het onderzoek is aan de hand van interviews met sleutelpersonen, 
wetenschappelijke onderzoeksliteratuur en beleidspublicaties in kaart gebracht welke mogelijke 
effecten zouden kunnen optreden. Die effecten kunnen betrekking hebben op de aantrekkelijkheid 
van het beroep, leerresultaten van leerlingen, het ontwerp van onderwijs en lessen, innovatiekracht 
binnen de school, het gebruik van onderzoek in de school, en de (onderzoeks- en leer)cultuur in 
scholen. Op basis van deze uitkomsten is een vragenlijst ontwikkeld voor leraren die een 
masteropleiding volgen. Deze vragenlijst is afgenomen onder alle Nederlandse leraren die in 
september 2013 gestart zijn met een masteropleiding en onder een vergelijkbare controlegroep. 
In de tweede fase van het onderzoek is de vragenlijst voor de tweede keer afgenomen onder het 
cohort 2014 en is het cohort 2014 voor de eerste keer bevraagd. Tevens is de vragenlijst aangepast 
aan schoolleiders en afgenomen onder deze doelgroep. Om zicht te krijgen op onderliggende 
factoren en mechanismen zijn drie focusgesprekken gehouden met studenten in de eindfase van hun 
masteropleiding. De uitkomsten zijn vertaald naar CMO-configuraties die een relatie leggen tussen 
context, veronderstelde mechanismen en uitkomsten. 
In oktober 2015 is een tussenrapportage opgesteld waarin eerste bevindingen van de metingen 
gepresenteerd worden. Die bevindingen laten nog weinig verschil zien tussen masterleraren en de 
controlegroep. De focusgesprekken leiden tot mogelijke verklaringen daarvoor: 
Er is verschil tussen de verschillende typen masteropleidingen, waardoor bepaalde effecten bij de 
ene masteropleiding wel en de andere masteropleiding minder te verwachten zijn; 
Als gevolg van het toegenomen inzicht tijdens de masteropleiding kunnen studenten kritischer 
worden ten aanzien van hun handelen, waardoor ze hun eigen handelen lager waarderen dan leraren 
in de controlegroep 
Door de tijd die het kost om de masteropleiding te volgen en te voldoen aan de 
opleidingsopdrachten en -eisen, kunnen leraren tijdens hun masteropleiding minder tijd aan hun 
lesvoorbereiding besteden en draaien ze gedurende de opleiding voor een deel op ‘automatische 
piloot’. 
De laatste twee effecten zouden van tijdelijke aard kunnen zijn. Reeds geplande vervolgmetingen 
zouden hier uitsluiting over moeten geven. Daarnaast moeten interviews met afgestudeerde 
masterdocenten en hun leidinggevenden zicht geven op daadwerkelijk optredende mechanismen en 
stimulerende en belemmerende factoren. Dit biedt handvatten voor lerarenopleiders en 
leidinggevenden binnen scholen om condities te creëren die leiden tot maximale impact. 
 
Referenties 
Barber, M., and M. Mourshed. 2007. How the world's best-performing schools come out on top. 

London: McKinsey.  
Pater, C.J., Sligte, H.W.& Eck, E. van (2012). Verklarende evaluatie. Een methodiek. Rapport 882. 

Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
Van Veen, K., J. van Driel & I. Veldman (2011). Relaties tussen masterniveau en kwaliteit van 

onderwijs: 
Conclusies en verklaringen vanuit onderzoek. Leiden: ICLON/Expertisecentrum Leren van Docenten. 
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Onderzoekspresentatie 69 : Het afstudeeronderzoek als boundary object. Hoe 
het afstudeeronderzoek kan bijdragen aan schoolontwikkeling. 
M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, H. Edzes, ASKO Scholen, J.I. Bekebrede, Universiteit van 
Amsterdam, F. Hanna, Universiteit van Amsterdam, T. Creton, Werkplaats4 
 

Afstudeeronderzoek / boundary object / schoolontwikkeling 

 

Abstract 
Studenten van de academische pabo voeren een afstudeeronderzoek uit waarbij het bewijzen van 
wetenschappelijke vaardigheden en het bijdragen aan onderwijsvernieuwing hand in hand zouden 
moeten gaan. De ervaring leert echter dat afstudeeronderzoeken niet automatisch leiden tot 
onderwijsontwikkeling binnen de school. 
Om meer grip te krijgen op de spanning tussen het bewijzen van onderzoeksvaardigheden en het 
bijdragen aan onderwijsontwikkeling, beschouwen we het afstudeeronderzoek als een boundary 
object. Kenmerkend voor een boundary object is dat sprake is van eigenaarschap en betekenis bij en 
dialoog tussen alle betrokkenen. Om te onderzoeken in hoeverre dit perspectief daadwerkelijk helpt 
om afstuderen en schoolontwikkeling aan elkaar te verbinden, zijn vier afstudeeronderzoeken 
gevolgd. Per onderzoeksfase is bij zowel de student als de onderzoeksbegeleiders vanuit de school en 
opleiding de mate van eigenaarschap, betekenis en dialoog getoetst, en is nagegaan in welke mate 
dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en opbrengsten bij de betrokkenen. 
Het onderzoek levert inzicht in factoren die een rol spelen bij het versterken van eigenaarschap, 
betekenis en dialoog. Tevens laat het onderzoek zien dat deze drie kernbegrippen studenten, 
onderzoeksbegeleiders vanuit de school en onderzoeksbegeleiders vanuit de opleiding helpen om 
een effectieve brug te slaan tussen de verwachtingen vanuit de opleiding en de school. 
 

Korte beschrijving 
De verwachting dat onderzoek bijdraagt aan professionalisering en schoolontwikkeling is 
problematisch. Referentiekaders en eisen van onderzoekers en praktijkmensen verschillen immers. 
Dit geldt ook in opleidingssituaties waar studentenonderzoek allereerst de functie heeft academisch 
niveau te bewijzen. Het kan helpen om onderzoek als boundary object tussen wetenschap/opleiding 
en praktijk te beschouwen. 
 
Voorstel 
Binnen Nederlandse academische pabo’s (een double degree opleiding van een pabo (BEd) en een 
universitaire bachelor onderwijskunde of pedagogiek (BSc)) is de ambitie om studenten op te leiden 
die een brug kunnen slaan tussen de schoolpraktijk en de wereld van wetenschap. Het 
afstudeeronderzoek in het laatste studiejaar is bij uitstek de plek waar studenten die beoogde 
kwaliteit moeten kunnen laten zien. De ambitie is dat studenten in het afstudeeronderzoek aantonen 
een gedegen wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren en tegelijk via het onderzoek bij te 
kunnen dragen aan ontwikkeling en verbetering binnen de school. In de praktijk blijkt het voor 
studenten vaak lastig om die brug te slaan, omdat verwachtingen en eisen vanuit de opleiding 
(wetenschappelijke criteria t.a.v. het onderzoek) en vanuit de school (praktijkrelevant) uiteenlopen. 
Studenten voelen zich daardoor vaak een koordddanser die moet onderhandelen tussen twee 
partijen. In veel gevallen kiest de student uiteindelijk voor de eisen vanuit de opleiding omdat die 
voorwaardelijk zijn voor afstuderen. 
Binnen de Universitaire Pabo van Amsterdam wilden we deze spanning nader onderzoeker. Daartoe 
beschouwden we het afstudeeronderzoek als een boundary object tussen het schoolsysteem en het 
opleidingssysteem (Star, 1989; Akkerman & Bakker, 2011). Op basis van de literatuur identificeerden 
we drie kenmerken van boundary objecten: gedeeld eigenaarschap bij alle betrokken partijen, 
betekenis voor elk van de partijen en dialoog tussen de partijen. Dat leidde tot de veronderstelling 
dat als we in het afstudeeronderzoek sterker zouden sturen op eigenaarschap, betekenis en dialoog, 
studenten in hun afstudeeronderzoek beter in staat zouden zijn om zowel hun competenties t.a.v. 
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het uitvoeren van onderzoek aan te tonen, als bij te dragen aan ontwikkeling binnen school. Die 
aanname is vertaald in een onderzoeksvraag: 
 
In welke mate draagt het afstudeeronderzoek als boundary object zowel bij aan het bewijzen van het 
afstudeerniveau van de student als aan school- en onderwijsontwikkeling binnen de school? 
Om die onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn vier case studies gevolgd, waarbij gestuurd is 
op het bij elkaar brengen van de student, de onderzoeksbegeleider vanuit de school en de 
onderzoeksbegeleider vanuit de opleiding in een gezamenlijke dialoog. Op gezette tijden gedurende 
het onderzoeksproces zijn deze trio’s bij elkaar gebracht en via vragenlijsten en focusgesprekken 
bevraagd op de mate van eigenaarschap, betekenis en dialoog in de voorgaande periode en is 
vooruitgekeken naar de volgende periode. Ons onderzoek was zelf ook als dialoog opgezet tussen 
onderzoekers en betrokkenen om zo te komen tot een combinatie van wetenschappelijke 
uitkomsten en verbetering van de praktijk van het afstudeeronderzoek. 
De uitkomsten van ons onderzoek laten zien dat het sturen op eigenaarschap, betekenis en dialoog 
alle betrokkenen handvatten geeft om de verschillende verwachtingen van opleiding en school met 
elkaar te verbinden. Door het expliciete gebruik van de drie begrippen krijgen zowel de student als 
de begeleiders vanuit de opleiding en de school meer handvatten om te sturen op opbrengst voor 
alle drie partijen. Tegelijk laat het onderzoek zien dat de ambitie dat het afstudeeronderzoek zowel 
impact heeft voor de opleiding als voor de school, implicaties heeft voor de student (die als boundary 
crosser meer kwaliteiten nodig heeft dan alleen die van een goede leerkracht of een goede 
onderzoeker), voor de school (die het afstudeeronderzoek moet inbedden in de ontwikkelagenda van 
de school) en de opleiding (die een meer praktijkgerichte visie op onderzoek moet ontwikkelen en de 
beoordelingscriteria van het afstudeeronderzoek daar op moet aanpassen en die in het curriculum 
meer aandacht moet besteden aan de competenties die de student als boundary crosser nodig 
heeft). Tenslotte bleek dat de dialoogvorm die we als onderzoeksmethode gehanteerd hebben ook 
een krachtige begeleidingsvorm kan zijn die los van het onderzoek ingezet kan worden. 
 
Referenties 
Akkerman, S., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational 

Research, 81(2), 132-169.  
Star, S. L. (1989). The structure of ill-structured solutions: Boundary objects and heterogeneous 

distributed problem-solving. In L. Gasser, & M. Huhns (Eds.), Distributed artificial intelligence 
(pp. 37-54). San Mateo, CA: Morgan Kaufmann. 
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Onderzoekspresentatie 99 : Verbeteren van conceptueel denken in externe 
leeromgevingen 
C. Geveke, Hanzehogeschool Groningen, H. Veenker, Hanzehogeschool Groningen, H. Steenbeek, 
Rijksuniversiteit Groningen, P.L.C. van Geert, Rijksuniversiteit Groningen, J. Doornenbal, 
Hanzehogeschool Groningen 
 
Intrinsieke motivatie / talentenkracht 
 

Abstract 
Het is belangrijk om het onderwijsleerproces van leerlingen ten aanzien van wetenschap en 
technologie te bestuderen om inzicht te krijgen in hoe leerkrachten en educators die in externe 
leeromgevingen werken dit proces optimaal kunnen begeleiden. Er is behoorlijk wat bewijs dat 
wetenschap en technologie programma’s in externe leeromgeving - programma’s die schoolklassen 
volgen onder schooltijd, maar buiten de fysieke schoolomgeving - een leereffect hebben (Griffin, 
2004). Ondanks het groeiende bewijs dat leren in externe leeromgevingen goed is voor leerlingen, is 
er nog maar relatief weinig aandacht besteed aan het cognitieve leereffect van deze omgevingen. 
Daarom richt is dit onderzoek gericht op het cognitieve leereffect van het leren in een externe 
leeromgeving. Cognitief effect kan gezien worden als toename in feitenkennis of toename in 
conceptuele (cf. Scardamalia & Bereiter, 2006), waarbij het laatste belangrijker wordt geacht dan het 
eerste. In deze studie onderzoeken we verschillende vormen van programma-implementatie en het 
leereffect ervan. De volgende hypotheses staan centraal: ten eerste, conceptueel denken en het 
uitlokken van conceptueel denken zijn gerelateerd. Ten tweede, getrainde leerkrachten/educators 
laten meer uitlokken van conceptueel zien. Tot slot, het leereffect van het programma is gerelateerd 
aan de kwaliteit van de implementatie. 
 

Voorstel 
In deze studie deden leerlingen en leerkrachten van vier bovenbouwklassen uit het primair onderwijs 
mee aan een programma rondom een bezoek aan een Mobiel Planetarium. De educators waren 
studenten van Astro Universiteit Groningen. De kwaliteit van implementatie werd bepaald door a) de 
compleetheid van het programma en b) of de leerkrachten en educators getrained waren uitlokken 
van conceptueel denken. Het programma bestond uit een voorbereidende les, een bezoek aan het 
Mobiel Planetarium, een verwerkingsles en een follow-up les vijf weken na het bezoek. Van allle 
lessen zijn fimpopnames gemaakt. De uitingen van de leerkrachten, educators en de leerlingen zijn 
gecodeerd gedurende de eerste 800 seconden van elke les. Om de cognitieve ontwikkeling van de 
kinderen te meten is een schaal gebruikt die gebaseerd is op Skill Theory (Van der Steen, Steenbeek, 
& Geert, 2012). Met deze schaal kan de complexiteitsniveau van het denken gemeten worden. Indien 
de uiting complex was, hebben we gekeken of het om feitenkennis ging of om conceptueel denken. 
Om uitlokking van conceptueel denken te meten hebben we de Openheidschaal van Meindertsma, 
Dijk, Steenbeek, & Geert (2013) gebruikt. Deze schaal meet de mate van openheid in termen van 
toestaan van initiatieven van de leerlingen door de leerkracht. Indien de leerkracht/educator een 
open leerkrachtstijl hanteerde, hebben we gecodeerd of deze stijl gericht was op uitlokken van 
feitenkennis of conceptueel denken. 
 
Verandering in de mate van conceptueel denken bleek in alle casussen te corresponderen met een 
verandering in van uitlokken van conceptueel denken. Bij het bestuderen van de veranderingen 
binnen een les, zagen we dat indien leerkrachten/educators meer conceptueel denken uitlokten, de 
leerlingen even daarna een groei lieten zien in conceptueel denken en vice versa. Echter, hoe sterk 
de leerkracht en leerling elkaar wederzijds stimuleerden, verschilde per moment en per casus. Ten 
aanzien van de tweede hypothese bleek dat getrainde leerkrachten/educators significant meer 
uitlokkingen van conceptueel denken lieten zien dan ongetrainde leerkrachten. Tot slot bleek dat de 
meest optimale vorm van programma-implementatie de beste leereffect lieten zien in termen van 
een sterkere groei in conceptueel denken dan in hoeveelheid feitenkennis. Opvallend was wel dat 
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minst optimale vorm van programma implementatie toch betere effecten lieten zien dan semi-
optimale implementatievormen . 
 
We kunnen concluderen dat indien het programma compleet is en uitgevoerd met getrainde 
leerkrachten/ educators het beste effect heeft. Dit betekent dat het zinvol is om een bezoekje aan 
een externe leeromgeving voor te bereiden en leerkrachten te trainen in het uitlokken van 
conceptueel denken. Dit kan door middel van een TalentenKracht-coachingstraject. Om deze 
leerkrachtstijl al op de lerarenopleiding te leren, wordt er op dit moment gewerkt aan een boek voor 
leerkrachten (in spe) over deze talentenkrachtbenadering. Deze benadering zal aldus kunnen 
toegepast worden binnen de schoolmuren, maar ook in externe leeromgevingen. 
  
Referenties 
Flynn, E., Pine, K., & Lewis, C. (2006). The microgenetic method Time for change?? The Psychologist, 

19(3), 152-155.  
Griffin, J. (2004). Research on students and museums: Looking more closely at the students in school 

groups. Science Education, 88(S1), S59-S70. doi:10.1002/sce.20018  
Meindertsma, H. B., Dijk, M. W. G., Steenbeek, H. W., & Geert, P. L. C. (2013). Assessment of 

Preschooler's Scientific Reasoning in Adult-Child Interactions: What Is the Optimal Context? 
Research in Science Education. doi:10.1007/s11165-013-9380-z  

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (2006). Knowledge Building?: Theory , Pedagogy , and Technology. In 
R. Sawyer (Ed.), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 97-118). Cambridge: 
Cambridge University Press.  

Van der Steen, S., Steenbeek, H. W., & Van Geert, P. L. C. (2012). Using the Dynamics of a Person-
Context System to Describe Children's Understanding of Air Pressure. In H. Kloos, B. J. Morris, 
& J. L. Amaral (Eds.), Current Topics in Children's Learning and Cognition (pp. 21-44). InTech. 
doi:10.5772/53935 
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Symposium 88 : Binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding 
E. Castelein, UC Leuven-Limburg, E. Gheyssens, Vrije Universiteit Brussel, T. Smits, Universiteit 
Antwerpen, W. Schelfhout, Universiteit Antwerpen, K. De Witte, S. Mommaerts, J. Coens 
 
Binnenklasdifferentiatie / diversiteit in het onderwijs / 
lerarenopleiding secundair onderwijs 
 

Abstract 
Binnenklasdifferentiatie betekent rekening houden met diversiteit in de klas, of die nu cultureel of 
ontwikkelings- resp. leerpsychologisch is. Diversiteit is in de huidige Vlaamse onderwijspraktijk eens 
te meer aan de orde. Georges Monard, oud-secretaris-generaal van het Vlaamse ministerie van 
Onderwijs en voorzitter van de commissie voor de hervorming van het secundair/voortgezet 
onderwijs, prijst de kwaliteit van ons onderwijs, maar voegt daar meteen een kritische noot aan toe: 
“Alleen richten we ons te veel op de modale leerling. Er wordt onvoldoende gekeken naar de 
verschillen tussen leerlingen. De beste leerlingen worden niet genoeg uitgedaagd, de andere benen te 
weinig bij” (Knack, 01.05.2013, p. 55). 
 
Voorzitter: prof.dr. Kristof De Witte 
Discussiant: Els Tanghe 
 

Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Het is voor leraren momenteel geen evidentie om met alle verschillen in de klas rekening te houden. 
BKD wordt door onderwijsprofessionals nog vaak gezien als een geheel van methodieken en 
recepten. Dit klopt maar voor een deel. Methodieken en differentiatietechnieken hebben een zekere 
waarde en worden door onderstaande auteurs dan ook aangeboden. Maar belangrijker is de open 
houding van een leraar die naar zijn onderwijs kijkt door de ogen van de lerenden. Onderstaande 
papers wijzen alle drie op het belang een beroepshouding bij leraren en lerarenopleiders om 
binnenklasdifferentiatie gestalte te geven. 
 
Structuur van het symposium 
Dit symposium bundelt drie onderzoekspresentaties over binnenklasdifferentiatie in het 
leerplichtonderwijs en in de lerarenopleiding. De drie papers komen uit verschillende Vlaamse 
associaties, Associatie KU Leuven, UAntwerpen en Vrije Universiteit Brussel. 
Vooreerst worden de drie papers voorgesteld (3x15’). Daarna bespreekt de discussiant kort wat zij 
gehoord heeft en brengt zij met behulp van een aantal vragen of opmerkingen de discussie met 
deelnemers aan het symposium op gang (5’). Deze discussie duurt ongeveer 25’. 
 
Presentatie 1 : Binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding voor secundair onderwijs (GLO-
hogeschool én SLO-universiteit) 
Els Castelein, Joke Coens, Sylvia Mommaerts 
 
Inleiding 
In klas- en studentengroepen in het leerplichtonderwijs én de lerarenopleiding bestaat een grote 
variatie tussen lerenden met betrekking tot o.a. voorkennis, taalvaardigheid, motivatie en leertempo. 
Voor studenten in de lerarenopleiding komen daar nog verschillen in vakkennis, vaardigheden en 
didactische inzichten bij. Deze variatie blijft in de specifieke lerarenopleiding zelfs na een 
masterdiploma nog steeds zichtbaar. De diversiteit heeft tot gevolg dat onderwijsprocessen die 
vertrekken van het idee dat lerenden die dezelfde leerstof op hetzelfde moment op één bepaalde 
manier krijgen aangeboden, allemaal hetzelfde zullen leren (en überhaupt tot leren zullen komen) 
steeds sterker onder druk komen te staan. Hoewel er geen hard (quasi-)experimenteel onderzoek is 
naar de effectiviteit van binnenklasdifferentiatie, blijkt uit kwalitatief onderwijskundig onderzoek dat 
differentiatie cruciaal is voor het bevorderen van leren bij verschillende leerlingen/studenten.  
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Het toepassen van differentiatievormen is evenwel een uitdaging voor leraren, voor studenten in de 
lerarenopleiding én voor lerarenopleiders. Binnenklasdifferentiatie toepassen in de lerarenopleiding 
kan daarom fungeren als model voor studenten-in-opleiding en tegelijk tegemoetkomen aan de 
verschillen tussen die studenten. Ruys, Defruyt, Rots en Aelterman (2013) wijzen in hun onderzoek 
immers op de geringe aandacht die momenteel wordt geschonken aan het toepassen van 
binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding in Vlaanderen. Er is weinig sprake van congruent 
lesgeven waarbij de lerarenopleiders zelf binnenklasdifferentiatie toepassen in de lerarenopleiding. 
 
Theoretisch kader 
Het project gaat uit van het teach as you preach-principe. Om aspirant-leraren meer vertrouwd te 
maken met binnenklasdifferentiatie is het expliciet voorstellen en bespreken van methodieken voor 
differentiatie alleen niet voldoende, het is eveneens essentieel om ze als docent zelf toe te passen in 
het onderwijs aan studenten én daarbij duidelijk aan te geven welke differentiatiemaatregelen 
ingezet worden en waarom. Dus niet alleen zeggen hoe het moet, maar ook tonen hoe het kan. 
 
In dit project wordt binnenklasdifferentiatie gedefinieerd als “omgaan met verschillen tussen 
lerenden in een klas op een proactieve, positieve en planmatige manier om te komen tot verhoogde 
motivatie, welbevinden, leerwinst en/of leerefficiëntie. Verschillen kunnen daarbij verkleinen, gelijk 
blijven of groter worden.” Elementen uit de definities van Struyven, Coubergs, Gheyssens, &Engels 
(2015) en Bosker (2005) zijn hierin zichtbaar. 
 
Op basis van de modellen van gedifferentieerde instructie van o.a. Tomlinson (2014) en Struyven, 
Coubergs, Gheyssens & Engels (2015) werd een conceptueel kader voor binnenklasdifferentiatie 
opgesteld. Dit kader vormt de basis van de coachingsmodule die aan de lerarenopleiders in het 
onderzoek ter beschikking werd gesteld.  
 

 
 
Dit conceptueel kader is in principe bruikbaar in het leer- en doceerproces van zowel leraren (in 
opleiding) als lerarenopleiders. Het kader kan gebruikt worden door lerarenopleiders om studenten 
vertrouwd te maken met binnenklasdifferentiatie. Lerarenopleiders hebben immers een dubbele rol: 
ze geven niet alleen zelf les, maar geven ook les óver lesgeven. Ze hebben dus een voorbeeldrol. 
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Onderzoeksvraag 
De algemene doelstelling van het project is het aanreiken van materiaal om binnenklasdifferentiatie 
VOOR en DOOR studenten in de lerarenopleiding mogelijk te maken. Dit wordt gerealiseerd door: 

 lerarenopleiders te coachen in hun attitude, kennis en vaardigheden om 
binnenklasdifferentiatie in te zetten in hun onderwijs (middels de coachingsmodule); 

 studenten sterker te maken in binnenklasdifferentiatie door hen niet alleen theorie en 
modellen aan te bieden (dus te zeggen hoe het moet), maar ook in de praktijk te 
demonstreren hoe het kan; 

 de effectiviteit hiervan te evalueren bij studenten en lerarenopleiders. 
 
Het evalueren van de effectiviteit gebeurt aan de hand van volgende onderzoeksvragen: 

1. Zijn de kennis, attitude en vaardigheden i.v.m. binnenklasdifferentiatie van lerarenopleiders 
naar een hoger operationeel niveau gebracht d.m.v. de coachingsmodule? 

2. Zijn de kennis, attitude en beginnersvaardigheid i.v.m. binnenklasdifferentiatie bij de 
studenten toegenomen als gevolg van de coachingsmodule? 

 
Methode 
Het betreft een cross-sectioneel onderzoek met twee cohorten van studenten: de studenten van het 
academiejaar 2014-2015 van de deelnemende lerarenopleidingen vormen een controlegroep voor de 
experimentele groep van de studenten 2015-2016; tijdens het experimentjaar worden de studenten 
in het experiment (studenten van de deelnemende lerarenopleiders) bovendien vergeleken met 
studenten die niet in het experiment zitten (andere studenten). Zo kan het meerwaarde-effect op de 
studenten met twee controlegroepen worden vergeleken. 
 
Onderzoeksmethodieken zijn: 

 Vragenlijst die peilt naar attitude, kennis en differentiatievaardigheid. Deze vragenlijst wordt 
afgenomen bij lerarenopleiders bij de start van het project en bij alle studenten van de 
deelnemende lerarenopleiders, zowel in het eerste als in het tweede projectjaar. Deze 
vragenlijst wordt opnieuw voorgelegd aan alle studenten op het einde van elk academiejaar 
en aan de lerarenopleiders op het einde van het project. Dit stelt ons in staat om de 
vooruitgang van de experimentele groep studenten te meten ten opzichte van de 
controlegroep.  

 Diepte-interviews met de lerarenopleiders bij de start van het project en na afloop van de 
begeleiding van de studenten. 

 Analyse/rating van lesvoorbereidingen van studenten in het eerste en tweede projectjaar 
met behulp van een ‘kijkwijzer differentiatie’ om na te gaan in hoeverre attitude, kennis en 
beginnersvaardigheid in differentiatie zijn toegenomen. 

 

Resultaten 
Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. Toch zijn er al enkele vaststellingen te doen: 

 Uit de resultaten van de bevragingen blijkt dat studenten over het algemeen zeer 
bereidwillig zijn om meer te leren over binnenklasdifferentiatie. Ze voelen zelf zeer sterk de 
nood. 

 Uit de interviews en bevraging blijkt dat ook lerarenopleiders in ons onderzoek evenzeer 
bijzonder leergierig zijn. Het conceptueel kader en de coachingsmodule worden zeer goed 
onthaald omdat het hen heel wat kapstokken biedt om mee aan de slag te gaan. Voor hen 
blijkt de aangeboden informatie een pad in het differentiatiebos waar ze de bomen (niet 
meer) zagen.  

 Hoewel het project zich richt op de lerarenopleiding, reageert ook het werkveld 
(secundair/voortgezet onderwijs) enthousiast op de uitgewerkte materialen. 
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Conclusies/discussie/implicaties 

 Binnenklasdifferentiatie wordt nog vaak gepercipieerd als een veelheid van recepten, van 
methodieken, van trucjes. Er lijkt ons nood aan de nadruk op de achterliggende 
beroepshouding/basisfilosofie, ook of misschien vooral bij lerarenopleiders. 

 In de ons bekende lerarenopleidingen bestaat er geen doorgaande leerlijn zorg/differentiatie 
die doelen/competenties vooropstelt die door de studenten verworven dienen te worden. 
Leren differentiëren is voor startende leraren op dit moment geen evidentie. Een 
stapsgewijze opbouw die vervat zit in een leerlijn is wellicht een piste die meer resultaten 
kan boeken. 

 
Presentatie 2 : Opvattingen en aanpak van binnenklasdifferentiatie vanuit het perspectief van de 
primaire en secundaire scholen 
Esther Gheyssens, Katrien Struyven, Catherine Coubergs & Nadine Engels 
 
Inleiding 
Sinds september 2015 is het M-decreet van kracht in het onderwijs en zullen de eerste 
veranderingen toegepast worden. Het decreet spreekt over ‘redelijke aanpassingen’, waarmee een 
school tegemoet dient te komen aan diversiteit onder leerlingen. Eén van de maatregelen die 
genoemd wordt in het decreet zijn differentiërende maatregelen: “maatregelen waarbij de school, 
binnen het gemeenschappelijk curriculum, een beperkte variatie aanbrengt in het 
onderwijsleerproces om beter tegemoet te komen aan de behoeften van individuele leerlingen of 
groepen van leerlingen” (Vlaams Parlement, 2014). Het feit dat het onderwijs met dit decreet meer 
inclusief wordt, draagt bij aan de groeiende diversiteit die in scholen al een feit is. Scholen en klassen 
zijn ‘superdivers’ geworden (Vertovec, 2006, in Van Avermaet & Sierens, 2012). Om deze diversiteit 
aan te spreken en tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen volstaat een ‘one-size-fits-all’ 
benadering niet. De roep om aandacht te hebben voor de diversiteit onder leerlingen en leerlingen 
een stem te geven in hun eigen leerproces komt uit verschillende hoeken, maar is luid en duidelijk. 
De Vlaamse overheid stuurt in het M-decreet aan op ‘differentiërende maatregelen’ en geeft hierbij 
een beknopte omschrijving. De vraagt rijst in welke mate dit al plaatsvindt in de praktijk en wat de 
opvattingen en aanpak van binnenklasdifferentatie zijn vanuit het perspectief van de primaire en 
secundaire scholen.  
 
Theoretisch kader 
De opvattingen over wat differentiatie omvat (o.a. Adami, 2004; Adams & Latz, 2011; Tricarico & 
Yendol-Hoppey, 2012) en op welke gebieden dit toe te passen, variëren (o.a. Lewis, 1992 in Adami, 
2004; McTighe & Brown, 2005; Santelego & Tomlinson, 2012). Tegelijkertijd valt niet te ontkennen 
dat de groeiende diversiteit binnen scholen en klassen vraagt om niet slechts het erkennen van 
verschillen tussen leerlingen, maar vooral om het in acht nemen van deze verschillen. Het is daarom 
van belang te weten hoe er tegen differentiatie aangekeken wordt door de mensen die 
geconfronteerd worden met de groeiende diversiteit in de praktijk en hoe zij met differentiatie 
omgaan.  
 
Naast externe invloeden op de mate waarin differentiatie aandacht krijgt en tot uiting komt binnen 
scholen, zoals standaarden zoals die gesteld worden door de overheid, is er ook een aantal factoren 
binnen de school dat naar voren komt.  Allereerst is het hebben van een gezamenlijke visie als school 
essentieel. Beecher en Sweeny (2008) ontdekten dat overtuigingen over lesgeven en leren radicaal 
verschillend waren onder de verschillende betrokken partijen binnen een school. De schoolleiders 
spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie (Beecher & Sweeny, 2008; 
Fullan, 2007). Uit literatuur wordt duidelijk dat de overtuigingen die een leerkracht heeft en 
concepten die door hem of haar gehanteerd worden een essentiële rol spelen. Deze hebben 
bijvoorbeeld invloed op de manier waarop veranderingen en hervormingen tot stand komen (De 
Corte, Vershaffel & Depaepe, 2008, in Devine, Fahie & Mc Gillicuddy, 2013; Fullan, 2007). Fullan 
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(2007) gaat nog een stap verder door te stellen dat het succes van onderwijshervormingen enkel en 
alleen afhangt van het denken en handelen van leerkrachten. 
 
Onderzoeksvraag 
Dit onderzoek richt zich op de opvattingen en aanpak van binnenklasdifferentiatie vanuit het 
perspectief van de primaire en secundaire school. Hierbij wordt er gekeken naar de overtuigingen 
van en de praktijk zoals ervaren door de leerkrachten.  
 
De hoofdvraag is: “Wat zijn de opvattingen en aanpak van binnenklasdifferentiatie vanuit het 
perspectief van de primaire en secundaire scholen?” 
Subvragen zijn: 

- In welke mate vindt differentiatie plaats? 
- Welke achtergrondvariabelen op leerkrachtniveau hangen samen met denken over en 

handelen rond binnenklasdifferentiatie? 
- In welke mate hangen denken over en handelen rond binnenklasdifferentiatie samen met de 

mate waarin differentiatie plaatsvindt? 
- In welke mate hangen differentiatie en het denken en handelen hierrond samen met de 

school en de onderwijsvorm waarin een leerkracht lesgeeft? 
 
Methode 
Dit onderzoek maakt gebruik van de dataset die gegenereerd is door afname van de vragenlijst 
‘Lesgeven in diverse klassen’ in het kader van het doctoraatonderzoek van Coubergs (Vrije 
Universiteit Brussel), onder leiding van Struyven en Engels. Deze vragenlijst is ontwikkeld op basis 
van een literatuurstudie en het model van gedifferentieerde instructie zoals Tomlinson dat voorstelt. 
De dataset bestaat na datacleaning in SPSS 22 uit data die afkomstig is van 94 scholen, waarvan 63 
primaire scholen en 31 secundaire scholen. Het gemiddelde aantal leerkrachten per school is 16,7. In 
primaire scholen (N=719) is dit 11,4. In secundaire scholen (N=855) is dit 27,6. Een factor-analyse op 
de data toont dat er vijf clusters van items zijn, die de overtuigingen en aanpak van leerkrachten 
betreffende differentie beschrijven: (1) maximaal leren; (2) Groeigericht denken; (3) Ethisch kompas; 
(4) output = input; en (5) flexibel groeperen. Dit proces heeft geleid tot vijf factoren die in het 
binnenklasdifferentiatie (BKD) -model in Figuur 1 weergegeven worden. Nadere analyse van de 
dataset in dit onderzoek gebeurt op basis van deze factoren, die onder de figuur toegelicht worden. 
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Resultaten 
Uit dit onderzoek blijkt eerst en vooral dat het maximaliseren van het leerrendement van leerlingen 
door interesses, het leerprofiel en de leerstatus van de leerlingen in acht te nemen nog geen 
standaardpraktijk is op scholen. Er is hierbij wel een onderscheid te maken tussen primaire en 
secundaire scholen. Voor primaire scholen geldt dat differentiatie regelmatig plaatsvindt, voor de 
secundaire scholen is het resultaat dat dit zelden gebeurt. Daarnaast is het duidelijk dat de 
verschillen in de mate waarin een leerkracht differentieert voornamelijk verklaard kunnen worden 
aan de hand van de opvattingen en gepercipieerde praktijk van de leerkracht. De invloed van de 
onderwijsvorm duidelijk geworden in dit onderzoek. Dit wordt zowel duidelijk in resultaten van 
verschillen in denken, als in handelen, alsook in de mate waarin er gedifferentieerd wordt. Wanneer 
de specifieke onderwijsvorm waarin een leerkracht lesgeeft in acht genomen wordt, speelt de 
schoolcontext geen significante rol in de mate waarin een leerkracht zal differentiëren. Leerkrachten 
in het lager onderwijs zullen minder differentiëren dan zij in het kleuteronderwijs. In het secundair 
onderwijs is er vooral het verschil tussen de mate waarin leerkrachten in het Algemeen Secundair 
Onderwijs (ASO) differentiëren en de mate waarin leerkrachten in het Beroepssecundair onderwijs 
(BSO) dit doen. 
 
Conclusies/discussies/implicaties 
Het blijkt dat differentiatie frequenter voorkomt in het basisonderwijs, dan in het secundair 
onderwijs. De verschillen in de mate waarin er gedifferentieerd wordt zijn vooral te verklaren. Hierbij 
weegt hoe de leerkracht handelt zwaarder mee dan de gehanteerde overtuigingen en met name… is 
bepalend. Tevens zijn er significante verschillen tussen het primair onderwijs en het secundair 
onderwijs. Tot slot speelt de specifieke onderwijsvorm waarbinnen een leerkracht lesgeeft een rol in 
de mate waarin deze differentieert. 
 
Presentatie 3 : Aandacht voor binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding. Onderzoek naar een 
mogelijke aanpak en naar mediërende invloeden hierbij 
Wouter Schelfhout, Tom Smits 
 
Inleiding (Ndl.)  
De aanleiding voor het gepresenteerde onderzoek is de sterke nood aan meer aandacht voor 
diversiteit binnen het onderwijs in en om Antwerpen, dit om schoolse vertraging en vroegtijdig 
schoolverlaten te kunnen vermijden. Een voorwaarde is dan wel dat (beginnende) leraren via een 
gepaste binnenklasdifferentiatie (BKD) op verschillende leernoden leren inspelen. De Antwerp School 
of Education (UAntwerpen) wenst hier in de toekomst gericht op in te zetten. Uitgangspunt bij dit 
onderzoek was dat BKD kan worden geoperationaliseerd vanuit inzichten in hoe mensen komen tot 
diepgaand leren en de gevolgen die dat heeft voor het vormgeven van lessen. Het MACS-model 
(Schelfhout, Dochy, Janssens, Struyven & Gielen, 2006) werd als basis genomen, zowel om inzichten 
rond BKD over te brengen als om het onderzoeksinstrumentarium te ontwikkelen. De globale 
onderzoeksvraag was hoe een lerarenopleiding kan bijdragen tot meer ‘BKD-bewustzijn’ en welke 
factoren deze invloed kunnen mediëren.  
 
Theoretical framework (Theoretisch kader) 
Teacher education at Antwerp university’s Antwerp School of Education sets itself the task of training 
its students to become ambassadors for diversity and differentiation. It does so in accordance with 
Tomlinson’s (1999: 108) stance that differentiation “is not an instructional strategy or a teaching 
model. It’s a way of thinking about teaching and learning that advocates beginning where individuals 
are rather than with a prescribed plan of action, which ignores student readiness, interest, and 
learning profile.” Acknowledging the fundamental position of differentiation in teachers’ beliefs of 
educational quality and professionalism, the MACS model offers a framework for educators to both 
structure or visualize their differentiated instruction and at the same time assess their actions. The 
MACS model (aka equilibrium model since teachers need to balance possibly conflicting context-
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sensitive educational features) distinguishes four primary dimensions that are crucial to 
differentiation: (1) motivating to exert learning effort, (2) activating towards self-regulated learning, 
(3) providing feedback and coaching learners, and (4) structuring content and steering the learning 
process (Schelfhout et al., 2006).  
 
Research questions (Onderzoeksvragen) 
The main focus of the research was aimed at trainee teachers’ implementation of differentiation 
during their teacher education programme, and the identification of mediating factors on the 
transfer from theoretical input to classroom practice. The quantitative focus on the implementation 
of differentiation in the trainee teachers’ classroom practice crystallized into the following two 
research questions:  
 

1. Which aspects of differentiation did trainee teachers (not) recur to during their in-school 
training? 

2. What (positive or negative) conditions foster/inhibit differentiated instruction and can thus 
account for the differences in the trainee teachers’ practices? 

3. To what extent do the results for the different teaching subjects involved in the study 
(mathematics, sciences, languages and economics) correspond with each other? 

 
Method (Methode) 
This study involved a sample of 19 trainee mathematics, science, language and economics teachers 
who were observed and interviewed over the course of their 20-class in-school training. Additional 
data was collected by means of lesson plan analyses (in search of awareness of and measures for 
differentiation), a post-hoc questionnaire (to disclose the importance of teacher education for 
differentiation), and mentor interviews (to shed light on their influence). The table below provides an 
overview of the methodology and its output for each one of the 19 trainee teachers. 
 

SOURCE lesson plan 
analysis 

class 
observatio
n 

lesson plan 
analysis 

class 
observatio
n 

teacher 
question-
naire 

teacher 
interview 

mentor 
interview 

QUANTITY/ 
CHRONOLO

GY 

4 lessons 
prior to 
class 
observatio
n 

1 class, 
ranging 
between 
5th till 8th  

4 lessons 
prior to 
class 
observatio
n 

1 class, 
ranging 
between 
17th till 20th  

distribute
d after 2nd 
class 
observa-
tion 

1 week 
after 
completing 
teacher 
question-
naire 

after 2nd 
class 
observatio
n 

INSTRUMEN

T 
 
 
 

4 MACS 
analysis 
forms 

1 MACS 
observatio
n form 

4 MACS 
analysis 
forms 

1 MACS 
observatio
n form 

1 MACS 
teacher 
self-
evaluatio
n form 

teacher 
interview 
script 

mentor 
interview 
script 

1 summative observation 
form on initial practice 

1 summative observation 
form on final practice 

interview 
transcript 

interview 
transcript 

DATASET summative observation form on teaching practice 
(final stage) 

mediating 
influences 
catalogue 

mediating influences 
catalogue 

 
In sum, the study yielded three sets of quantifiable data for statistical analysis (SD, X2, ANOVA, Tukey 
Post Hoc): (1) a scale onto which the quality of the trainee teachers’ differentiating actions was 
projected, (2) a scale of how well information on differentiation had been provided by the teacher 
education curriculum, and (3) the frequency with which (a variety of) influences fostering/inhibiting 
the trainee teachers’ differentiating actions had been mentioned. 
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Results (Resultaten) 
 
Which aspects of differentiation the trainee teachers enlisted for this study did or did not implement 
in their lessons during their in-school training completion stage. Since standard deviation for each of 
the items discussed below never presented itself with a value over 1.20, it is safe to claim that no 
significant differences between the trainee teachers could be assessed (cf RQ 3). 
 
As to RQ 1, the first dimension of the MACS-framework, motivate, procured average to high mean 
scores with standard deviation values that remained under the threshold value of 1.20 for each item, 
indicating that no significant differences between individual trainee teachers could be ascertained 
with regard to  motivating students. The second dimension, geared towards activating the students 
through different means and methods, generated low mean scores. It is not unreasonable to suggest 
that the transitory nature of the trainee teachers’ internship can be held responsible for these low 
results to some extent. Yet the fact that the observations and analyses were carried out both at the 
beginning and at the end of the internship, may suggest that the trainee teachers indeed struggled to 
address these aspects of differentiation in their lessons. The third dimension deals with the ways in 
which teachers support the individual learning processes of their students and was mainly given 
average scores. Only on indicating potential shortcomings and guiding students through the learning 
process did the trainee teachers perform very well. The scores for the fourth and last dimension, 
sporting the S for structure in de MACS acronym, support the idea that many a teacher struggles with 
the aspect of evaluation when trying to differentiate effectively, as is often described in the 
literature. 
The most important factors that positively or negatively interfere with the trainee teachers’ 
approach to differentiation (cf RQ 2) are: personal convictions, time and the status of student 
teacher. The questionnaires and interviews revealed that many students have experienced a 
stimulating influence from the curriculum. As a consequence they have adopted a positive attitude 
towards student diversity and differentiation. Time appears to function as a restrictive condition, for 
many teachers struggled to hold on to the high pace of their in-school training and live up its 
requirements of sound teaching practice. Insufficient opportunities to really get to know one’s pupils 
(cf initial situation) impede differentiating lesson planning. Their volatile status as trainee teacher 
enhances this problem. Next to volatility, the fact that trainee teachers very often are bound by 
(strict) arrangements with mentors decide what is to be covered (and how) seem to curb their 
initiative as well. 
 
Concluding remarks (Conclusie/discussie/implicaties) 
As becomes apparent from this study’s findings, trainee teachers enrolled at the Antwerp School of 
Education are positive about the input on differentiation the curriculum gives them before they 
engage in their in-school training. As a consequence, the curriculum is successful in fostering an 
attitude that embraces learner diversity and differentiated instruction. Yet in spite of this positive 
outcome, developing into a differentiating professional appears to be a slow and demanding process, 
often thwarted by the very nature of in-school training. 
 
Referenties 
Schelfhout , Wouter et al. (2006). Towards an equilibrium model for creating powerful learning 

environments. Validation of a questionnaire on creating powerful learning environments 
during teacher training internships, European Journal of Teacher Education, 29:4, 471-503 

Tomlinson, Carol Ann (1999). The differentiated classroom. Responding to the Needs of All Learners. 
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 
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Good practice 14 : Co-teaching voor inclusie in de lagere school 
E. Van Nieuwenhuyze, Odisee, L. Decroos, Odisee 
 
Co-teaching / Educational Design Research / inclusie in de lagere school 
 
Abstract 
In deze praktijkpresentatie stellen we het lopende onderzoek “Co-teaching voor inclusie in de lagere 
school”voor van de bacheloropleiding leraar lager onderwijs van Odisee Sint-Niklaas. Dit onderzoek 
en de methodologie ervan stellen we voor als een goed voorbeeld van hoe de 
lerarenopleider/onderzoeker bruggen bouwt tussen academische kaders enerzijds en (afstuderende 
aspirant-)leerkrachten anderzijds. Het beoogt een verbetering van de opleidingspraktijk én, breder, 
professionalisering van het werkveld. 
De implementatie van het M-decreet is sinds 1 september 2015 een feit, maar in de nationale en 
internationale literatuur onderzocht men reeds welke competenties en attitudes voor een leraar 
belangrijk zijn om te functioneren binnen een inclusieve setting. Tal van bronnen leggen ook de link 
naar de vorm van co-teaching als hefboom om inclusief onderwijs te realiseren. Daarom willen we in 
dit onderzoek volgens de methodologie van Educational Design Research (EDR) in drie cycli van 
ontwerpen, uittesten en evalueren zowel het concept van co-teaching voor inclusie in kaart brengen 
als het ondersteuningsmateriaal ontwikkelen dat nodig is om dit concept te realiseren. Bij al deze 
fases speelt de samenwerking tussen opleiding/onderzoekers en (afstuderende aspirant-
)leerkrachten een cruciale rol. Ze biedt zo garanties voor zowel de verbetering van de 
opleidingspraktijk als voor de professionalisering van het werkveld. 
 
Korte beschrijving 
Het onderzoek “Co-teaching voor inclusie in de lagere school”van de bacheloropleiding leraar lager 
onderwijs van Odisee Sint-Niklaas, en de methodologie (EDR) ervan is een goed voorbeeld van hoe 
de lerarenopleider/onderzoeker bruggen bouwt tussen academische kaders en (afstuderende 
aspirant-)leerkrachten. Het beoogt een verbetering van de opleidingspraktijk én professionalisering 
van het werkveld. 
 
Voorstel 
In deze praktijkpresentatie stellen we het onderzoek “Co-teaching voor inclusie in de lagere 
school”voor van de bacheloropleiding leraar lager onderwijs van Odisee Sint-Niklaas (gestart in 
september 2014). Het onderzoek en de methodologie ervan stellen we voor als een goed voorbeeld 
van hoe de lerarenopleider als onderzoeker bruggen bouwt tussen academische kaders enerzijds en 
(afstuderende aspirant-)leerkrachten anderzijds. Het beoogt een verbetering van de 
opleidingspraktijk en professionalisering van het werkveld. Daarom past deze praktijkpresentatie 
binnen zichtlijn 4, “Leraren, opleiders en onderzoeksinstituten - nieuwe teamverbanden en nieuwe 
praktijken”. 
In navolging van andere landen en internationale verdragen wordt inclusief onderwijs meer en meer 
de dagelijkse praktijk. Men gaat daarbij uit van het principe dat alle kinderen kwaliteitsvol onderwijs 
zouden moeten kunnen volgen in een gewone school. Onderzoek toont echter aan dat reguliere 
leraren zich nog niet voldoende voorbereid voelen op het werken in een inclusieve setting, op het 
inspelen op de groeiende (super)diversiteit in een klas. De implementatie van het M-decreet is sinds 
1 september 2015 een feit, maar in de nationale en internationale literatuur onderzocht men reeds 
welke competenties en attitudes voor een leraar belangrijk zijn om te functioneren binnen een 
inclusieve setting. Tal van bronnen (Knackendoffel, 2005; Kroegera et al, 2003; Naraian, 2010; 
Avramadis, 2002, in Solis, 2012; Mitchell, 2014) leggen hier ook de link naar de vorm van co-teaching 
als hefboom om inclusief onderwijs te realiseren. 
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Het onderzoek “Co-teaching voor inclusie”heeft daarom de volgende vier doelstellingen. Ten eerste 
schetsen we een literatuurstudie van de band tussen co-teaching en inclusie. Ten tweede brengen 
we in kaart wat het concept is van co-teaching opdat het de inclusieve competenties van 
leerkrachten verhoogt. Ten derde ontwikkelen we concreet ondersteuningsmateriaal om dit concept 
van co-teaching te realiseren. Dit concept van co-teaching voor inclusie en het 
ondersteuningsmateriaal om het te realiseren, ontwikkelen we in drie cycli van ontwerpen, uittesten 
en evalueren, volgens de methodiek van Educational Design Research (EDR). Samen (concept + 
ondersteuningsmateriaal) vormen ze telkens een prototype van co-teaching voor inclusie. EDR 
impliceert dat je achtereenvolgens grondig literatuuronderzoek verricht, waarna onderzoekers en 
mensen uit het werkveld samen werkbare en effectieve interventies ontwerpen en ontwikkelen door 
meerdere, opeenvolgende versies of prototypes van interventies in hun doelcontext te bestuderen 
(Plomp T. en Nieveen N. (ed.), 2007). 
 
Tijdens de periode begin september 2014 - eind augustus 2015 hebben we samen met de directies, 
zorgcoördinatoren en klasleerkrachten van 6 lagere scholen en hun laatstejaarsstagiairs verkend hoe 
co-teaching als werkvorm kansen biedt voor leerkrachten en voor afstuderende aspirant-
leerkrachten om hun inclusieve lerarencompetenties te versterken. Op basis van deze feedback (o.a. 
verkregen tijdens onze studienamiddag van 11 juni 2015) én ons literatuuronderzoek, ontwikkelden 
we het eerste prototype van co-teaching voor inclusie. Dit prototype stellen we tijdens de 
praktijkpresentatie concreet voor a.d.h.v. een mindmap. Hierna volgen opnieuw twee cycli van 
ontwerpen, uittesten en evalueren (a.d.h.v. individuele, semigestructureerde diepte-interviews) van 
het tweede en derde prototype van co-teaching voor inclusie. 
 
Na de formatieve evaluatie van het derde prototype volgt de summatieve evaluatie van het 
ontwikkelde concept van co-teaching voor inclusie en het bijhorende ondersteuningsmateriaal. De 
vierde doelstelling van het project bestaat er dus in om dit concept en dit ondersteuningsmateriaal te 
verspreiden zodat (afstuderende aspirant-)leerkrachten aan de slag kunnen om binnen hun eigen 
context via co-teaching bij te dragen tot het realiseren van inclusief onderwijs. 
Via de methodologie van EDR creëren we dus een samenwerking tussen opleiding/onderzoekers en 
(afstuderende aspirant-)leerkrachten die bij het ontwerpen, ontwikkelen en uittesten van de 
prototypes van co-teaching voor inclusie een cruciale rol speelt. Uit dit project blijkt alvast dat ze zo 
garanties biedt voor zowel de verbetering van de opleidingspraktijk als, breder, voor 
professionalisering van het werkveld. 
 
Referenties 
Kroegera, S., Emburyb, D., Coopera, A., Brydon-Millerc, M., Lainea, C., Johnsona, H. (2003). Stone-

soup: using co-teaching and photovoice to support inclusive education, Educational Action 
Research, 20, 2, 183-200.  

Knackendoffel, A. (2005). Collaborative teaming in the secondary school, Focus on Exceptional 
Children, 37, 5, p 1-15.  

Mitchell, D. (2014). What Really Works in Special and Inclusive Education: Using Evidence-based 
Teaching Strategies.  

Naraian, S. (2010). General, special & Inclusive: refiguring professional identities in a collaboratively 
taught classroom, Teaching and teacher education, 26, 1677-1686.  

Nieveen, N., Plomp, T. et al. (2007). An introduction to educational design research. Proceedings of 
the seminar conducted at the East China Normal University, Shanghai (PR China), November 
23-26, 2007, p. 9-14.  

Solis, M., Vaughn, S., Swanson, E. & Mcculley, S. (2012). Collaborative models of instruction: the 
empirical foundations of inclusion and co-teaching, Psychology in the schools, 49, 5, p. 498-
510. 
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Good practice 43 : Leerkrachten en ouders vangen verhalen 
A. Kassenberg, Hanzehogeschool Groningen, M. Akkermans, Hanzehogeschool Groningen 
 
Kwalitatief onderzoek / ouderbetrokkenheid 
 
Abstract 
Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda van basisscholen, omdat het van groot belang is voor 
de ontwikkeling van kinderen. Niettemin vinden veel leerkrachten de samenwerking met ouders af 
en toe knap lastig. Om erachter te komen wat leerkrachten en ouders goed vinden gaan in hun 
onderlinge samenwerking en waar het beter kan, doen zij samen onderzoek. Op elke basisschool is 
daartoe een kenniswerkplaats ingericht met een aantal leerkrachten, ouders en een 
docent/onderzoeker van de pabo. In de kenniswerkplaats leren alle partijen door te doen. Via de 
methodiek ‘storytelling’ vangen leden van de kenniswerkplaats verhalen bij ouders, kinderen en 
leerkrachten van de school. Gezamenlijk werken zij aan inzicht in de succesfactoren voor 
samenwerking. Dit inzicht leidt op elke school tot een gedragen visie op ouderbetrokkenheid en een 
passend handelingsrepertoire. De pabo ontwikkelt op basis van de opgedane praktijkkennis een 
passende leerlijn die aankomende leerkrachten goed voorbereidt op de praktijk. 
 

Korte beschrijving  
Om de kloof tussen onderzoek en werkveld te overbruggen is in ons project op een groeiend aantal 
scholen in Groningen een kenniswerkplaats (bestaande uit onderzoekers, ouders en leerkrachten) 
ingericht. Doordat ieder zijn eigen expertise inbrengt en het onderzoek door en in de 
uitvoeringspraktijk plaatsvindt zijn scholen zeer enthousiast. 
 
Voorstel 
‘Ouderbetrokkenheid' staat hoog op de agenda van de basisscholen, omdat het van cruciaal belang is 
voor school- en studiesucces en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen (Bakker et al., 2013). In dit 
project definiëren we ouderbetrokkenheid als ‘alle vormen van belangstellende betrokkenheid van 
de ouders bij de begeleiding van hun eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit en bij de school als 
geheel.' (De Wit, 2002). We hebben gemerkt dat veel basisscholen op oplossingen focussen voor 
ouderbetrokkenheid zonder een analyse te maken van het daadwerkelijke probleem, laat staan 
vanuit een visie daarop. 
 
De leerkrachten zijn de eerstverantwoordelijke professionals: zij zien het stimuleren van vruchtbare 
samenwerking met ouders dan ook als een belangrijke opdracht. Tegelijkertijd realiseren zij zich dat 
zij nog onvoldoende daarop toegerust zijn en ervaren zij handelingsverlegenheid als het gaat om het 
creëren en stimuleren van deze samenwerking. Leerkrachten hebben te weinig houvast aan de 
bestaande instrumenten, omdat deze te weinig rekening houden met de grote diversiteit van de 
ouders en hun wensen en omdat deze instrumenten te weinig op maat kunnen worden ingezet. 
Bovendien weten de leerkrachten nog niet genoeg over de competenties (kennis, houding, 
vaardigheden) die nodig zijn én die zij op dit moment zelf hebben voor het stimuleren van 
ouderbetrokkenheid. 
 
De signalen en vragen uit het werkveld hebben we gebundeld in het project samenwerken met 
ouders: hoe doe je dat?. De onderzoeksvraag van het project luidt: Welke specifieke kennis, houding 
en vaardigheden hebben aankomende, beginnende en ervaren leerkrachten nodig voor een 
vruchtbare samenwerking met ouders? Waar liggen verbetermogelijkheden en welke instrumenten 
zijn daarvoor nodig? 
 
Ouderbetrokkenheid vereist nauwe samenwerking: dat echter is een complex proces waarbij 
betrokkenen zich vaak niet bewust zijn van effecten van hun gedrag of van motieven en aannames 
‘onder de oppervlakte'. Kwantitatief onderzoek via b.v. enquêtes geeft dit soort informatie niet. 
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Verhalen van leerkrachten, ouders en kinderen over de samenwerking geven die informatie wel. 
Storytelling is een vorm van kwalitatief onderzoek, waarbij gevraagd wordt naar verhalen over 
concrete situaties en emoties (verhalen vangen). Een verhaal is in deze methodiek een weergave van 
gebeurtenissen die met elkaar in verband worden gebracht (Tesselaar & Scheringa, 2008). De 
verhalen van leerkrachten en ouders zeggen veel over de individuele beleving van de samenwerking, 
maar bieden tegelijkertijd ook inzicht in de informele organisatie van de school. Storytelling wordt 
dan ook zowel als onderzoeksinstrument voor het verkrijgen van inzicht in de competenties van 
leerkrachten ingezet, maar ook als middel om met elke basisschool tot een gedragen visie op 
ouderbetrokkenheid te komen. In het project hebben we op tien basisscholen een kenniswerkplaats 
ingericht. Deze biedt een lerende omgeving, waarbinnen alle partijen (leerkrachten, ouders en 
kinderen samen met de onderzoekers en studenten van de Hanzehogeschool), ieder vanuit hun 
eigen inbreng en deskundigheid, samenwerken. In de kenniswerkplaats leren we door te doen: door 
samen op zoek te gaan, na te denken, te ontwerpen, uit te proberen en te monitoren. In de 
uitvoering van het project wordt gebruik gemaakt van de techniek ‘storytelling’. 
 
Na afloop van dit project hebben de betrokken leerkrachten en scholen niet alleen beter inzicht in de 
in de bestaande invulling van ouderbetrokkenheid op hun school maar hebben we per school 
gezamenlijk (ouders, kinderen en leerkrachten) een visie op ouderbetrokkenheid ontwikkeld. 
Daarnaast zorgen we er voor dat de ontwikkelde methodiek overdraagbaar wordt naar andere 
scholen. Voor de pabo-opleiding levert het project een module ouderbetrokkenheid op, een 
aangepast curriculum en competentieprofiel. De ruim 1000 verhalen die zijn verzameld vormen de 
data voor verder onderzoek. 
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Symposium 152 : De Samen-Spel interventie: van fundamenteel naar 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
C. Vancraeyveldt, UC Leuven-Limburg, M. Huyse, UC Leuven-Limburg, K. Vastmans, UC Leuven-
Limburg, E. Bertrands, UC Leuven-Limburg, H. Colpin, KU Leuven, K. Verschueren, KU Leuven 
 
Bachelor kleuteronderwijs / interventie 
 

Abstract 
Samen-Spel is een interventie gericht op kleuters met externaliserend gedrag en hun leerkracht. Via 
één-op-één spelsessies buiten de klas probeert Samen-Spel de kwaliteit van de leerkracht-kindrelatie 
(Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003) en het gedragsmanagement van de leerkracht (Cowan & 
Sheridan, 2009) te verbeteren. Vlaams onderzoek (KU Leuven) heeft de werkzaamheid van Samen-
Spel aangetoond (Vancraeyveldt, Verschueren, Wouters, Van Craeyevelt, Van den Noortgate, & 
Colpin, 2014). Echter, praktische moeilijkheden verhinderen de haalbaarheid van de interventie op 
school. Daarom werd praktijkgericht onderzoek (UC Leuven-Limburg) opgezet met drie doelen: (a) 
evalueren van Samen-Spel binnen de klascontext voor kleuters met probleemgedrag (i.e., 
interventietraject), (b) ontwikkelen van een onderzoeksgebaseerd blended leertraject voor 
studenten bachelor kleuteronderwijs (i.e., preventietraject) en (c) verkennen van de mogelijkheden 
voor schoolinterne begeleiding van Samen-Spel (i.e., coachingstraject). 
 
Voorzitter: dr. Caroline Vancraeyveldt 
Discussiant: dr. Annerieke Boland 
 

Wetenschappelijke en praktische relevantie 
De resultaten zijn een voorbeeld van een sterke onderzoekssamenwerking tussen universiteit (KU 
Leuven) en hogeschool (UC Leuven-Limburg) (cf. Zichtlijn 4 VELOV). De resultaten dragen bij tot het 
verbeteren van de onderwijspraktijk via het implementeren en evalueren van een evidence-based 
interventie in een reguliere schoolcontext. 
 
Structuur van het symposium 
Na een inleiding van de voorzitter belicht elke presentatie telkens één aspect (interventie-, 
preventie- en coachingstraject) van het praktijkgerichte onderzoek, gevolgd door een discussie o.l.v. 
de discussiant. 
 
Referenties 
Cowan, R. J., & Sheridan, S. M. (2009). Evidence-based approaches to working with children with 

disruptive behavior. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology 
(pp. 569-590). New York: Wiley.  

Pianta, R. C., Hamre, B. K., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In 
W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B.Weiner (Eds.), Handbook of psychology. Vol. 7: Educational 
psychology (pp. 199-234). New York: Wiley.  

 Vancraeyveldt, C., Verschueren, K., Wouters, S., Van den Noortgate, W. , Van Craeyevelt, S., & 
Colpin, H. (2014). Improving teacher-child relationship quality and teacher-rated behavioral 
adjustment amongst externalizing preschoolers: Effects of a two- component intervention. 
Journal of Abnormal Child Psychology. doi: 10.1007/s10802-014-9892-7 

 
Presentatie 1:  Het Samen-Spel interventietraject: Van één-op-één spelsessies naar een 
klasgerichte benadering  
dr. Caroline Vancraeyveldt, Maai Huyse, Katrijn Vastmans, Els Bertrands, prof.dr. Hilde Colpin, prof.dr. 
Karine Verschueren 
 
kleuteronderwijs, interventie, probleemgedrag  
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Abstract 
De oorspronkelijke Samen-Spel interventie (Vancraeyveldt, Van Craeyevelt, Verschueren, & Colpin, 
2010) bestond uit één-op-één spelsessies tussen leerkracht en kind die buiten de klas plaatsvonden. 
Dit bleek moeilijk haalbaar in de reguliere onderwijspraktijk. In het Samen-Spel interventietraject 
werd daarom de haalbaarheid en effectiviteit van Samen-Spel spelsessies binnen de klascontext 
nagegaan. Hiertoe implementeerden student-kleuteronderwijzers en ervaren kleuteronderwijszers 
(n=19) een aangepaste interventie binnen de klas met één of meerdere kleuters waarbij de 
leerkracht probleemgedrag (internaliserend, externaliserend, autisme spectrum stoornis) percipieert. 
Kwalitatieve gegevens van studenten (bachelorscripties) en leerkrachten (semi-gestructureerde 
interviews) werden verzameld en geanalyseerd met behulp van Nvivo9. Op basis van kwalitatieve 
(thematische) analyse werden bevorderende en belemmerende factoren voor haalbaarheid en 
effectiviteit van Samen-Spel binnen de klascontext afgeleid.  
 
Korte beschrijving  
Dit symposium toont hoe academisch onderzoek en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
elkaar wederzijds kunnen aanvullen en versterken om zowel het werkveld (bij deze bijdrage vooral 
kleuteronderwijzers) als de lerarenopleiding (bij deze bijdrage vooral docenten, studenten) te 
bedienen. Dit past bij Zichtlijn 4 van VELOV.  
 
Inleiding 
Het Samen-Spel interventietraject focust op het omvormen van de Samen-Spel interventie naar 
varianten die ook binnen de klas geïmplementeerd kunnen worden voor kleuters met diverse 
vormen van probleemgedrag (internaliserend, externaliserend, autisme spectrum stoornis).  
 
Theoretisch kader 
Leerkracht-kindinteracties worden steeds meer beschouwd als omgevingsfactoren die de 
gedragsmatige aanpassing van kleuters kunnen beïnvloeden (Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003). 
Twee belangrijke theoretische kaders die het verband tussen leerkracht-kindinteracties enerzijds en 
de gedragsmatige aanpassing van kleuters anderzijds verduidelijken zijn de gehechtheidstheorie en 
de leertheorie. Volgens de gehechtheidstheorie is het ontwikkelen van een veilige gehechtheid met 
de leerkracht belangrijk om de gedragsmatige aanpassing van kleuters te bevorderen (Pianta et al., 
2003). Daarnaast benadrukt de leertheorie het belang van het beïnvloeden van antecedenten en 
consequenten van (probleem)gedrag (Cowan & Sheridan, 2009). 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is de effectiviteit en haalbaarheid van diverse organisatorische klasvarianten van Samen-Spel 
(spelsessies in kleine groepjes, 1-op-1 sessies) voor kleuters bij wie de leerkracht probleemgedrag 
percipieert? (externaliserend of internaliserend gedrag, autisme spectrum stoornis)  
Welke factoren beïnvloeden de implementatie, haalbaarheid en duurzaamheid van de interventie in 
de klas? 
 
Methode 
Het onderzoeksdesign bestond uit een meervoudig gevalsstudie. Daartoe vormden we een duo van 
een ervaren kleuteronderwijzer en een student-leerkracht die Samen-Spel in hun eigen klas 
implementeerden (n=19). In elke klas selecteerden de mentor van de student en de ervaren 
kleuterleidster een kind met probleemgedrag en vroegen ze aan de ouders schriftelijke toestemming 
voor deelname aan het onderzoek. Vervolgens pasten de studenten en de ervaren leerkrachten 
onder leiding van de onderzoeksmedewerkers de Samen-Spel interventie aan aan de noden van het 
geselecteerde kind in de klas. Deze try-outs duurden zes weken. In elke school hield een 
onderzoeksmedewerker een coaching sessie met de student en de ervaren leerkracht. Na de 
uitvoering van de aangepaste Samen-Spel interventie werden kwalitatieve gegevens van de 
studenten (bachelorscripties) en van de ervaren leerkrachten (semi-gestructureerde interviews) 
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verzameld. Op basis van de literatuur en hun ervaringen tijdens de coaching sessies stelden de 
onderzoeksmedewerkers een codeboek voor haalbaarheid en effectiviteit op.  Vervolgens werden de 
gegevens kwalitatief geanalyseerd met behulp van Nvivo9 software. De kwalitatieve analyse bestond 
uit thematische analyse op basis van de semi-gestructureerde interviewleidraad. De resultaten van 
de analyse werden tevens vergeleken met het overzichtsartikel omtrent implementatie van 
interventies van Durlak & DuPre (2008).  
 
Resultaten 
De belangrijkste resultaten van de data-analyse worden hieronder vermeld:  
Er werd een verbetering in de kwaliteit van de leerkracht-kindrelatie en de gedragsmatige aanpassing 
gerapporteerd doorheen verschillende varianten van de interventie, behalve voor kleuters met 
autisme spectrum stoornis of voor kinderen met wie ze een goede initiële relatie rapporteerden.  
De relatiegerichte aanpak van Samen-Spel is het meest vernieuwende.  
Factoren die de haalbaarheid van Samen-Spel in de klas bevorderen waren  
het maken van afspraken met niet-geselecteerde kinderen omtrent de beschikbaarheid van de 
leerkracht gedurende de Samen-Spel sessies in de klas. Voor jongere kinderen en voor drukke klassen 
was dit moeilijker realiseerbaar. 
het organiseren van spelsessies op een centrale plaats in de klas zodat de leerkracht het klasoverzicht 
kan bewaren en kan ingrijpen bij conflicten 
het gebruiken van handpoppen en pictogrammen om de gedragsmatige aanpassing op een niet-
directieve manier te bevorderen voor (internaliserende) kinderen  
het betrekken van niet-geselecteerde kinderen tijdens de implementatie van Samen-Spel in de klas  
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Samenvattend toont deze kwalitatieve studie aan dat Samen-Spel op een haalbare en effectieve 
manier aangepast kan worden aan de reguliere klascontext. Diverse organisatorische, klas-, 
leerkracht-, en kind-factoren verbeteren of verminderen de effectiviteit en de haalbaarheid van de 
interventie in de klaspraktijk. Met deze factoren moet rekening gehouden worden wanneer Samen-
Spel en andere interventies geïmplementeerd worden in de klaspraktijk van het reguliere onderwijs.  
 
Referenties 
Cowan, R. J., & Sheridan, S. M. (2009). Evidence-based approaches to working with children with 

disruptive behavior. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology 
(pp. 569–590). New York: Wiley.  

Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of 
implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American 
Journal of Community Psychology, 41, 327–350. doi:10.1007/s10464-008-9165-0.  

Pianta, R. C., Hamre, B. K., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In 
W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B.Weiner (Eds.), Handbook of psychology. Vol. 7: Educational 
psychology (pp. 199–234). New York: Wiley.  

Vancraeyveldt, C., Van Craeyevelt, S., Verschueren, K., & Colpin, H. (2010). Samen-Spel in de 
kleuterklas. Leerkrachthandleiding [Playing-2-gether in preschool. Teacher manual]. Belgium: 
KU Leuven, School Psychology and Child and Adolescent Development  

Vancraeyveldt, C., Verschueren, K., Van Craeyevelt, S., Wouters, S., & Colpin, H. (2013). Teacher-
reported effects of the Playing-2-gether intervention on child externalising problem behaviour. 
Educational psychology: An international Journal of Experimental Educational Psychology. doi: 
10.1080/01443410.2013.860218  

Vancraeyveldt, C., Verschueren, K., Wouters, S., Van den Noortgate, W. , Van Craeyevelt, S., & Colpin, 
H. (2014). Improving teacher-child relationship quality and teacher-rated behavioral 
adjustment amongst externalizing preschoolers: Effects of a two- component intervention. 
Journal of Abnormal Child Psychology. doi: 10.1007/s10802-014-9892-7 
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Presentatie 2 : Het Samen-Spel preventietraject: Van interventie naar een onderzoeksgebaseerde 
cursus voor studenten bachelor kleuteronderwijs  
Maai Huyse, dr. Caroline Vancraeyveldt, Katrijn Vastmans, Els Bertrands, prof.dr. Hilde Colpin, prof.dr. 
Karine Verschuerep 
 
Kleuteronderwijs, preventie, blended 
 
Abstract 
In het Samen-Spel preventietraject wordt gefocust op het omvormen van de interventie Samen-Spel 
(Vancraeyveldt, Van Craeyevelt, Verschueren, & Colpin, 2010) naar een onderzoeksgebaseerd 
blended leertraject voor studenten bachelor kleuteronderwijs met als focus het opbouwen van 
kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelaties met alle kinderen in de klas.  
 
Op basis van drie tryouts met vrijwilligers (n=8, n=8, n=13)  in de bacheloropleiding kleuteronderwijs 
werd een onderzoeksgebaseerd blended leertarject gecreëerd en gerealiseerd bestaande uit een 
online course (website) in combinatie met face-to-face coaching-sessies in groep. Dit alles 
resulteerde in een schriftelijke taak waarin de student het eigen leer-en groeiproces beschreef. 
 
Om de effectiviteit van het leertraject na te gaan vulden de studenten een online vragenlijst in 
onmiddellijk na het indienen van hun taak.  Deze vragenlijst bestond uit rating scales en open vragen. 
Voor de analyse van de data werd zowel kwantitatieve als kwalitatieve (thematische) analyse 
toegepast.   
 
De resultaten van de tryouts tonen een grote gebruiksvriendelijkheid van de online course en een 
positieve evaluatie van de coaching-sessies (vooral de videofeedbacksessie). De meeste studenten 
rapporteerden verbetering in het opbouwen van een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie met de 
kleuters in de stageklas.  
 
Dit onderzoek toont aan dat leerkrachten (in opleiding) complexe interactievaardigheden kunnen 
aanleren in een blended leeromgeving.   
 
Korte beschrijving  
Dit symposium toont hoe academisch onderzoek en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
elkaar wederzijds kunnen aanvullen en versterken om de lerarenopleiding (docenten, studenten) te 
bedienen. Dit past bij Zichtlijn 4 van VELOV.  
 
Inleiding 
Het Samen-Spel preventietraject focust op het omvormen van de interventie Samen-Spel 
(Vancraeyveldt, Van Craeyevelt, Verschueren, & Colpin, 2010) naar een onderzoeksgebaseerd 
blended leertraject voor studenten bachelor kleuteronderwijs. Het creëren van dit leertraject was 
een cyclisch proces van ontwikkelen, uitproberen en bijsturen op basis van reflecties van docenten 
en resultaten van de online evaluatievragenlijsten van de studenten.  
 
Theoretisch kader 
Leerkracht-kindinteracties worden steeds meer beschouwd als omgevingsfactoren die de 
gedragsmatige aanpassing van kleuters kunnen beïnvloeden (Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003). In 
de lerarenopleiding is het bevorderen van de gedragsmatige aanpassing van kleuters via de 
leertheorie (straffen en belonen) bekend (volgens Cowan & Sheridan, 2009). Veel minder wordt er 
ingezet op het bouwen van een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie (volgens de 
gehechtheidtheorie; Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003) als preventie voor gedragsmatige aanpassing 
van kleuters. Dit laatste past binnen het niveau van de algemene preventie (niveau2) van de 
preventiepiramide van Declerck (2011).  
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Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen studenten bachelor kleuteronderwijs het beste opgeleid worden om kwaliteitsvolle 
leerkracht-kindinteracties met alle kinderen in hun klas te bewerkstelligen?  
 
Methode 
Het creëren van een onderzoeksgebaseerd blended leertraject was een cyclisch proces van 
ontwikkelen op basis van de onderzoeksgebaseerde input van de Samen-Spel interventie (e.g., 
Vancraeyveldt, Verschueren, Wouters, Van Craeyveldt, Van den Noortgate, & Colpin, 2014), 
uitproberen bij een kleine groep studenten en bijsturen op basis van reflecties en resultaten van de 
evaluatievragenlijsten van de studenten. Deze cyclus werd 3 keer doorlopen in de academiejaren 
2013-2015 (Figuur 1).  
 
Om de effectiviteit van het onderzoeksgebaseerde blended leertraject te onderzoeken vulden de 
studenten een online evaluatievragenlijst in na het indienen van hun taak.  Deze vragenlijst bestond 
uit rating scales en open vragen.  Er werd zowel kwantitatieve als kwalitatieve (thematische analyse) 
data analyse gebruikt.  
 
Langetermijneffecten werden gemeten door een online vragenlijst na het doorlopen van volgende 
stage (3 maanden later). 
 
Resultaten 
Het onderzoeksgebaseerde blended leertraject bestond uit 
een website met uitleg over Samen-Spel en de Samen-Spel vaardigheden, video’s met good 
practices, en  oefeningen; 
een face-to-face groepscoachings-sessie met focus op de implementatie van Samen-Spel op stage; 
uitproberen van de Samen-Spelvaardigheden op stage en video-opnames maken hiervan; 
een face-to-face groepscoachings-sessie waarbij reflecteren via videofeedback centraal stond; 
een schriftelijke reflectietaak 
 
De grootste aanpassingen gebeurden tussen de eerste en de tweede try-out. Daarom worden vooral 
de resultaten van de tweede try-out gepresenteerd in deze bijdrage.  
 
Het onderzoeksgebaseerde blended leertraject wordt in het algemeen als positief beoordeeld (Tabel 
1). De studenten ervaarden de tweede coaching (videofeedback) als het meest leerrijk, omwille van 
de aanmoediging en bevestiging van de coach en de medestudenten, en het bekijken van de 
verschillende mogelijke manieren om Samen-Spel te implementeren. Op de tweede plaats staat het 
‘leren door doen’ tijdens de implementatie op stage.  Op de derde plaats staat de website met de 
good practice video’s omdat deze Samen-Spel meer concreet maakten.  
 
 

Waaruit heb je het meeste geleerd met betrekking tot de uitvoer van Samen-Spel? 
(schaal van 0 tot 10) 2014-2015, n = 8 reguliere studenten in Diest  

1  Coaching: videoreflectiefeedback  M = 9,57 (SD = 0.53)  

2  Uitvoeren: Samen-Spel op stage oefenen  M = 9,14 (SD = 0.65)  

3  Website: bekijken video’s van good 
practices  

M = 8,86  (SD = 0,69)  
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Tabel 1. Resultaten tweede tryout Samen-Spel preventietraject  
 
Uit de follow-up vragenlijst (n = 7, drie maanden na het leertraject) gaven vijf van de zeven studenten 
aan dat het leertraject hun functioneren op de daaropvolgende stage positief heeft beïnvloed. Zo 
blijkt uit de kwalitatieve analyse dat dit gaat over het bewust of onbewust toepassen van de Samen-
Spelvaardigheden, dat hun visie op kleuteronderwijs is veranderd (bv. meer vanuit de kleuters 
denken) en dat ze sneller contact maken met kleuters. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Dit onderzoek toont aan dat studenten complexe leerkracht-kind interactievaardigheden kunnen 
verwerven met behulp van een blended leeromgeving. Dit academiejaar (2015-2016) zal het 
onderzoeksgebaseerde blended leertraject geïmplementeerd worden voor alle studenten in de 
bachelor kleuteropleiding van de UC Leuven-Limburg (Heverlee).  
 
Referenties 
Cowan, R. J., & Sheridan, S. M. (2009). Evidence-based approaches to working with children with 

disruptive behavior. In T. B. Gutkin & C. R. Reynolds (Eds.), The handbook of school psychology 
(pp. 569–590). New York: Wiley.  

Deklerck, J. (2011). De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs. Leuven: 
Acco. 

Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of 
implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. American 
Journal of Community Psychology, 41, 327–350. doi:10.1007/s10464-008-9165-0.  

Pianta, R. C., Hamre, B. K., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In 
W. M. Reynolds, G. E. Miller, & I. B.Weiner (Eds.), Handbook of psychology. Vol. 7: Educational 
psychology (pp. 199–234). New York: Wiley.  
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4  Uitvoeren: bekijken eigen 
videofragmenten  

M = 8,43 (SD = 1,13)  

5  Uitvoeren: selecteren videofragmenten 
trots/minder trots  

M = 8 ,00 (SD = 1,41)  

6  Website: informatie bij vaardigheden  M = 7,86 (SD = 0,89)  

7  Website: uitschrijven moduletaak  M = 7,43 (SD = 1,72)  

8  Coaching: vraaggestuurd  M = 7,29 (SD = 0,76)  

9  Coaching: lesvoorbereidingen  M = 7,00 (SD = 1,63)  

10 Website: bekijken weblecture en 
powerpoint  

M = 6,86 (SD = 1,69)  
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Presentatie 3 : Het Samen-Spel coachingstraject: Van schoolexterne begeleiding naar schoolinterne 
begeleiding door de zorgcoördinator 
Katrijn Vastmans, dr. Caroline Vancraeyveldt, Maai Huyse, Els Bertrands, prof.dr. Hilde Colpin, prof.dr. 
Karine Verschueren 
 
Interventie, kleuteronderwijs, coaching  
 
Abstract 
Het Samen-Spel coachingstraject liep van september 2014 t.e.m. december 2014 in vier reguliere 
Vlaamse kleuterscholen, waar in totaal zeven kleuteronderwijzers Samen-Spel uitprobeerden op de 
werkvloer. De bedoeling van het coachingstraject was het omvormen van de externe begeleiding van 
Samen-Spel tot een haalbaar en effectief zelfgestuurd traject voor kleuteronderwijzers onder 
supervisie van de zorgcoördinator en/of zorgleerkracht van de school. Tijdens het coachingstraject 
werd de rol van zorgcoördinator vervuld door vier studenten van de Banaba Buitengewoon 
Onderwijs (UC Leuven-Limburg) die een inclusiestage liepen in het gewoon onderwijs. De taak van de 
student bestond enerzijds uit het coachen van leerkrachten tijdens het uitvoeren van Samen-Spel op 
de klasvloer en anderzijds uit het organiseren van schoolinterne intervisies met hen en de 
zorgcoördinator. De student Banaba nam op zijn beurt deel aan tussentijdse intervisiemomenten 
met de projectmedewerkers en de eigenlijke zorgcoördinatoren/zorgleerkrachten van de 
deelnemende scholen. In deze intervisiegesprekken werd nagegaan op welke wijze een methode als 
Samen-Spel duurzaam kan landen in een school. Iedere student hield een logboek bij waarin 
observatiegegevens en een neerslag van de intervisies en overleg op school werden opgenomen. De 
verwerking van gegevens afkomstig uit de logboeken evenals uit de schriftelijke neerslag van de 
intervisiegesprekken gebeurde op basis van kwalitatieve analyse.   
 
Korte beschrijving 
Dit symposium toont hoe academisch onderzoek en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek 
elkaar wederzijds kunnen aanvullen en versterken om zowel het werkveld (kleuteronderwijzers, 
zorgcoördinatoren) als de lerarenopleiding (docenten, studenten) te bedienen. Dit past bij Zichtlijn 4 
van VELOV.  
 
Inleiding 
Het coachingstraject onderzoekt bevorderende en belemmerende factoren om schoolexterne 
begeleiding bij de uitvoering van Samen-Spel om te vormen tot schoolinterne begeleiding onder 
supervisie van de zorgcoördinator. Daarnaast peilen we hoe Samen-Spel duurzaam kan landen in een 
school. We beperken ons tot het relatiegerichte deel van Samen-Spel aangezien dit als meest 
vernieuwend door kleuteronderwijzers werd ervaren (zie interventietraject). Als mogelijke 
schoolinterne begeleider van Samen-Spel werd aan de zorgcoördinator/zorgleerkracht gedacht. In 
het coachingstraject vervulde een student van de Banaba Buitengewoon Onderwijs (UCLL) de rol van 
zorgcoördinator/zorgleerkracht.  
 
Theoretisch kader 
De Samen-Spel interventie focust op de kwaliteit van de leerkracht-kindrelatie (gebaseerd op de 
gehechtheidstheorie; Pianta, Hamre, & Stuhlman, 2003) en op het gedragsmanagement van de 
leerkracht (gebaseerd op de leertheorie; Cowan & Sheridan, 2003; zie bijdrage interventietraject). 
Voor het onderzoeken van de schoolinterne coachingsmogelijkheden doen we beroep op het 
GOL(L)D ondersteuningsconcept (Van de Putte et al., 2010). 
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Onderzoeksvraag 
Hoe kan de externe begeleiding van Samen-Spel omgevormd worden tot een haalbaar en effectief 
zelfgestuurd traject voor kleuteronderwijzers onder supervisie van de 
zorgcoördinator/zorgleerkracht? Op welke wijze kan een methode als Samen-Spel duurzaam landen 
in een school?  
 
Methode 
 

 
Figuur 1. Rollen van de betrokkenen in het Samen-Spel coachingstraject  
 
De rollen van de betrokkenen in het coachingstraject waren als volgt (Figuur 1) 

- Per school pasten één of twee kleuteronderwijzer (KO) Samen-Spel toe gefocust op 
één/enkele kleuters met probleemgedrag.  

- Student Banaba is coach (intervisie met de betrokken kleuteronderwijzers en 
zorgcoördinator/zorgleerkracht). 

- Zorgcoördinator/zorgleerkracht is facilitator van het gebeuren op school en supervisor van 
de student.  

- Projectmedewerkers zijn supervisoren van het onderzoeksproces. 
 
Methode 
Gegevensverzameling: 

- Semi-gestructureerde vragenlijst voor kleuteronderwijzers (voor en na uitvoer) peilt naar 
effectiviteit van de interventie op gedrag van geselecteerde kleuters, evenals naar ervaringen 
van betrokken leerkrachten. 

- Logboek van student met focus op: ‘Hoe effectief is Samen-Spel voor het geselecteerde 
kind/andere kinderen/de leerkrachten/de zorgco rdinator?’ en ‘Hoe haalbaar is het om 
Samen-Spel in te passen in de klas/school/schoolteam,…?’ 

- Transcripten, notities van overleg- en intervisiemomenten met betrokken studenten, 
zorgcoördinatoren/zorgleerkrachten, aangestuurd door projectmedewerkers (1x op de 
school, 2x schooloverstijgend). 

 
Kwalitatieve analyse waarbij de volgende stappen gevolgd werden:  

- Thematische analyse o.b.v. semi-gestructureerde interviewleidraad van intervisiemomenten.  
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- Handmatige clustering van gegevens m.b.t. effectiviteit en haalbaarheid van Samen-Spel in 
de klas én m.b.t. haalbaarheid van coaching door de student.  

- Overzicht ondersteuningsnoden van betrokkenen, met aandacht voor mogelijkheden om 
Samen-Spel duurzaam te laten landen op school. 

- Toetsing van bevindingen aan resultaten uit voorgaande delen van Samen-Spel onderzoek, 
aan overzichtsartikel van Durlak & DuPre (2008) en vergelijking met vragenlijstdata. 

 
Resultaten 

- Kleuteronderwijzers willen Samen-Spel inzetten mits duidelijke hulpvraag. 
- Zorgcoördinator als facilitator kan Samen-Spel aanreiken o.b.v. hulpvraag, via inhuren 

externe expertise. Verdere schoolinterne coaching gebeurt door 
zorgcoördinator/zorgleerkracht o.a. via MDO van de leerling.  

- Positieve betrokkenheid van zorgcoördinator en leerkrachten verzekert duurzame 
implementatie van Samen-Spel op school.  

- Scholen willen Samen-Spel inzetten volgens eigen missie en reeds bestaande praktijken op 
school (compatibiliteit) en kleuteronderwijzers willen eigenaarschap behouden over wijze 
waarop Samen-Spel wordt toegepast in de klas (adaptibiliteit). 

- Kleuteronderwijzers hebben tijd nodig om zich Samen-Spelvaardigheden eigen te maken en 
het verder liggende doel te zien. De ervaringen van kleuteronderwijzers met deze Samen-
Spelvaardigheden waren dan ook wisselend: artificieel en remmend of een bewuste manier 
om anders in relatie met de kleuter te gaan staan. 

 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk. 
 

 
Figuur 2. Coaching van Samen-Spel in de toekomst  
 
Het lijkt ons niet haalbaar om de volledige schoolexterne begeleiding te vervangen door 
schoolinterne begeleiding. Scholen huren liefst inhoudelijke expertise over Samen-Spel in en gaan 
vervolgens zelf aan de slag. De zorgcoördinator/zorgleerkracht neemt als sleutelfiguur de 
schoolinterne begeleiding op zich, gecoacht door een extern procesbegeleider (Figuur 2). Continue 
inspanningen zijn nodig om Samen-Spel levendig te houden, bijvoorbeeld door het organiseren van 
terugkomsessies (Ligand, 2014).  
 
Referenties 
Van de Putte, David, Vandevelde, De Windt, De Wilde & Van den Abbeele (2010). Klassewerk. 

Academia Press. 
Ligand (2014) Samen wijs! Herstelgericht werken op school. Acco.  
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Good practice 86 : Ontwikkeling van het pedagogisch handelen van leraren 
door dialogische leerprocessen in Professionele Leergemeenschappen 
W.P.M. de Keijzer, Fontys Hogescholen, R. van Rooijen, Hogeschool Utrecht 
 
Dialoog / pedagogische opvattingen van leraren / professionele leergemeenschap 
 

Abstract  
De ontwikkeling van het pedagogisch handelen als een gezamenlijk leerproces van leerkrachten was 
een belangrijke doelstelling voor een samenwerkingsproject van praktijk- en kennisinstellingen. Om 
dat te realiseren werden zeven Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) gevormd. We waren 
nieuwsgierig naar het karakter van de leerprocessen die plaats vonden in de PLG’s en wat volgens de 
deelnemers de bijdrage was van het samen leren in een PLG. Maar vooral ook wilden we weten hoe 
leerprocessen die pedagogische ontwikkeling stimuleren, positief te beïnvloeden zijn. De dialoog 
werd ingezet om te ontdekken, te leren en te begrijpen hoe impliciete opvattingen het pedagogisch 
handelen bepalen en hoe opvattingen verhelderd konden worden. Door o.a. (groeps) interviews, 
reflectie en het verbinden van verhalen van leerkrachten werd duidelijk dat het leren veelal de 
bewustwording van opvattingen betrof. Het kritisch bevragen van onderliggende opvattingen 
gebeurde echter nauwelijks. Ook werd duidelijk dat de bereidheid om het eigen denken en handelen 
onder de loep te nemen in de PLG werd gestimuleerd door de dialoog. Aan de hand van deze 
bevindingen ontwikkelden we een dialogische werkwijze als een gezamenlijk leerproces om vanuit 
praktijkervaringen te ontdekken welke onderliggende opvattingen leidend zijn voor het pedagogisch 
handelen in de onderwijspraktijk. 
 
Korte beschrijving 
Deze presentatie past goed binnen het thema van het congres omdat het een voorbeeld is van 
onderzoek in en met de praktijk. Ook zijn de resultaten van het onderzoek vertaald in een 
professionaliseringstraject voor de onderwijspraktijk en in een werkwijze voor in lerarenopleidingen. 
(Zie themanummer over PLG’s in TvL, 2015). 
 

Onderwerp 
Het pedagogisch handelen van leerkrachten wordt gevormd en beïnvloed door onderliggende 
opvattingen, echter zijn leerkrachten zich niet altijd bewust welke opvattingen het handelen sturen. 
Ook is de taal om onderliggende opvattingen te bespreken onderontwikkeld in de wereld van het 
onderwijs. Tegen deze achtergrond is de vraag gerezen waar een leerproces aan moet voldoen dat 
leidt tot bewustwording van opvattingen en leraren taal geeft om de dialoog over ‘goed’ onderwijs te 
kunnen voeren. 
 
Context 
In een 4-jarig Collaborative Action research project werken 24 leraren van het primair en speciaal 
onderwijs samen in PLG’s aan de ontwikkeling van hun pedagogisch handelen. 
 
Doel 
Een manier van samenwerkend leren identificeren dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het 
pedagogisch handelen van leraren, exploratie van onderliggende pedagogische opvattingen en 
ontwikkeling en conceptualisatie van een dialogisch leerproces in PLG’s voor leraren. 
 
Theoretische inbedding 
Verschillende theoretische en empirische studies tonen aan dat sociale en morele vorming van 
leerlingen in hoge mate afhankelijk is van het gedrag van de leraar (o.a. Campbell, 2003, Jackson, 
Boostrom & Hansen, 1993; Veugelers & De Kat, 2003). Leraren zijn zich echter niet altijd bewust van 
de invloed die zij hebben op de vorming en ontwikkeling van kinderen en welke opvattingen het 
handelen sturen. Gekozen is voor het concept van Professionele Leergemeenschappen om ruimte te 
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geven aan collectieve leerprocessen. Een PLG bestaat uit een groep mensen die als een collectieve 
onderneming kritisch hun eigen praktijk bevragen door een continue, reflecterende, samenwerkende 
en op leren georiënteerde manier (Mitchell & Sackney, 2000; Stoll et al, 2006; Toole & Louis, 2002). 
Om de onderliggende pedagogische opvattingen van het leren te kunnen identificeren maakten we 
gebruik van de transformatieve leertheorie van Mezirow (1991 e.v.). Deze theorie stelt het 
herkennen van onderliggende opvattingen centraal en start vaak vanuit een spanning, vraag of 
conflict. In het bijzonder explicitering van botsende opvattingen brengt een dialogisch proces over 
het verhaal van praktijkervaringen op gang (Abma & Widdershoven, 2006). Om opvattingen te 
kunnen expliciteren werd de dialoog ingezet. In dialoog is het mogelijk om individuele en collectieve 
vooronderstellingen, ideeën, overtuigingen en gevoelens te verkennen. Dialoog is daarom gezien als 
een collectief leerproces waarin de essentie zit in het ‘ leren’; een zich ontwikkelend proces van 
creatieve deelname tussen de deelnemers (Bohm, 2004). 
 
Praktische relevantie 
Met de invoering van het wettelijk kader Passend Onderwijs moeten leraren navigeren in een 
onderwijscontext waar verschillende opvattingen heersen over wat goed onderwijs is. Het is daarom 
belangrijk voor leraren dat zij weten wat zij nastreven voor leerlingen en daarover in gesprek kunnen 
met anderen. Ook de Onderwijsraad (2013) benadrukt dat leraren pas een interessante 
dialoogpartner zijn wanneer leraren zelf iets te zeggen hebben. Dit onderzoek levert een bijdrage aan 
kennis over professionalisering van leerkrachten dat zich ontwikkelt in dialoog met anderen. Ook 
draagt het bij om pedagogische opvattingen die zijn ingebed in de dagelijkse onderwijspraktijk te 
begrijpen, te verwoorden en te analyseren. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
Naar aanleiding van de bevindingen en enthousiasme van de betrokken praktijkinstellingen over het 
samen leren in een PLG is een professionaliseringstraject ontwikkeld. Een van de doelstellingen van 
het traject is het stimuleren van het samenwerkend leren binnen de eigen schoolpraktijk d.m.v. 
intervisie in een PLG. De intervisie richt zich specifiek op leerprocessen die de bewustwording van 
onderliggende pedagogische opvattingen stimuleren en de ontwikkeling van het pedagogisch 
handelen bevorderen. De inzet is de ontwikkelde dialogische werkwijze; een kritisch reflexief gesprek 
met collega’s over pedagogische opvattingen (De Keijzer, Van Rooijen & Vogel, 2015). 
Op dit moment bevinden we ons in de fase van uitvoering. Tijdens het congres zullen we de 1e 
resultaten presenteren en ter discussie stellen. 
 
Referenties 
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Leergemeenschappen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4) ( In press)  
Jackson, P. W., Boostrom, R. E., & Hansen, D. T. (1993). The moral life of schools. San Francisco: 

Jossey - Bass.  
Mezirow, J. (1991). Transformative dimensions of adult learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.  
Onderwijsraad (2013). Leraar zijn. Meer oog voor persoonlijke professionaliteit. Den Haag 

Onderwijsraad. Gedownload op 10 februari 2014 van 
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/733/documenten/leraar-zijn.pdf.  

Stoll, S., Bolam, L., McMahon, A., Wallace, R., & Thomas, M., (2006), Professional learning 
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Springer 2006.  
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Onderzoekspresentatie 96 : Bewuster omgaan met expertiseontwikkeling: 
een onderzoek naar expertiseontwikkeling in een projectgroep begeleiding 
startende leraren  
J.J. Dengerink, Vrije Universiteit Amsterdam, L. Kievits, Alkwin Kollege, H. van der Linden, Regionale 
Opleidingsschool West-Friesland, J.M.H. Swennen, Vrije Universiteit Amsterdam, W.F. Westera, 
Universiteit van Amsterdam 
 
Begeleiding startende leraren / expertiseontwikkeling / professionele leergemeenschap 
 

Abstract 
In een omvangrijk regionaal project “Begeleiding Startende Leraren”is onderzocht hoe expertise 
wordt ontwikkeld binnen de coördinerende projectgroep en in hoeverre de projectgroep zich tot een 
professionele leergemeenschap ontwikkelt. Door de projectleden worden de beschikbaarheid van 
tijd, diversiteit in samenstelling van de projectgroep en leiderschap als belangrijke bevorderende 
factoren gezien voor expertiseontwikkeling. De projectgroep ontwikkelt zich ook als professionele 
leergemeenschap. 
 

Inleiding 
De begeleiding van startende leraren is steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
school en lerarenopleiding. Deze verantwoordelijkheid vereist het overbruggen van de grenzen van 
school en opleiding, de ontwikkeling van een gedeelde visie en gezamenlijke kennisontwikkeling 
(Martin et al, 2011). Sinds 2014 worden in Nederland in het kader van het landelijke programma 
“Begeleiding Startende Leraren”regionale projecten uitgevoerd. Dit onderzoek gaat over de 
expertiseontwikkeling in een projectgroep van vier instituutsopleiders, vier schoolopleiders en twee 
projectleiders van één van die regionale projecten. 
 
Theoretisch kader 
Het is van belang om de verschillen tussen een projectgroep en een professionele leergemeenschap 
te onderkennen (Wenger, 2000). Stoll et al (2006) onderscheiden vijf kenmerken van een 
professionele leergemeenschap: gedeelde waarden, gedeelde verantwoordelijkheid, een 
onderzoekende houding, wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar en de omgeving. Als een 
projectgroep leemten ontdekt in de kennis die nodig is voor de uitvoering van het project en aan de 
slag gaat met expertiseontwikkeling, krijgt de projectgroep kenmerken van een professionele 
leergemeenschap (Ahern, 2014). Expertiseontwikkeling in projectgroepen van grote 
onderwijsinnovatieprojecten is nog weinig onderzocht. 
 
Onderzoeksvraag 
Het onderzoek, dat loopt van 2014 tm 2016 heeft als centrale onderzoeksvragen: 
Op welke terreinen en hoe vindt (gezamenlijk en individueel) ontwikkeling van expertise plaats 
binnen de projectgroep? 
Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? 
(Hoe) ontwikkelt de projectgroep zich als professionele leergemeenschap? 
In welke mate heeft een gerichte aandacht voor expertiseontwikkeling en de notie van een 
professionele leergemeenschap volgens de deelnemers van de projectgroep gevolgen voor het 
proces en de uitkomsten van het project. 
In deze presentatie gaan we in op de vragen wat als bevorderende en belemmerende factoren 
worden gezien voor expertiseontwikkeling en in welk opzicht de projectgroep zich ontwikkelt tot 
professionele leergemeenschap. 
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Methode 
Het onderzoek is een kwalitatief, etnografisch onderzoek. De gegevens worden verzameld door 
middel van semigestructureerde interviews met de groepsleden, en observaties en audio-opnames 
van groepsbijeenkomsten. De data worden geanalyseerd door middel van thematische analyse 
(Miles & Huberman, 1994). 
 
Resultaten 
Observaties van projectgroepvergaderingen en twee individuele interviewrondes met alle leden van 
de projectgroep hebben geleid tot de volgende bevindingen: De projectgrloep heeft vooral expertise 
ontwikkeld via “leren door doen”, via het houden van een tweedaagse “op de hei”en door gericht 
literatuur te verzamelen en te delen. Factoren die volgens de projectleden hebben bijgedragen aan 
de expertiseontwikkeling zijn de beschikbaarstelling van tijd, een daadkrachtige projectleiding, de 
diversiteit in de projectgroep en het inbrengen van verschillende expertises, en ook de tussentijdse 
terugkoppeling van onderzoekers om expertise expliciet te maken. De projectgroep heeft in 
toenemende mate de kenmerken van een professionele leergemeenschap en dat wordt ook door de 
projectgroepleden herkend. 
 
Conclusie, discussie en implicatie voor de praktijk 
Uit de eerste resultaten van dit onderzoek blijkt dat ook in deze projectgroep factoren als tijd, 
diversiteit in samenstelling, leiderschap als belangrijke stimulansen worden gezien voor 
expertiseontwikkeling en individuele en gezamenlijke professionele ontwikkeling. In mindere mate 
kwam het hebben van een onderzoekende houding als bevorderend element naar voren. In welk 
opzicht het toevoegen van onderzoekers aan projectgroepen of professionele leergemeenschappen 
leidt en kan leiden tot het meer bewust omgaan met expertiseontwikkeling verdient nader 
onderzoek. 
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Good practice 141 : Leerlijn 'Ontwikkelen door Onderzoeken' 
B. Wastijn, Erasmushogeschool Brussel, K.M. Verhaeghe, Erasmushogeschool Brussel 
 
Leerlijnen / onderzoeken / professionaliseren 
 

Abstract 
De opleiding Pedagogie van het jonge kind is een jonge opleiding binnen het departement Onderwijs 
en Pedagogie aan de Erasmushogeschool Brussel. Bij het ontwikkelen van deze opleiding in functie 
van de pedagogische professional binnen formele en informele leercontexten, stond ontwikkeling 
van de student door middel van onderzoek centraal. Het onderzoekend handelen kreeg hierdoor een 
eigen leerlijn in het curriculum en werd verankerd binnen heel wat andere vakken van het 
curriculum. Door vanaf het eerste jaar in te zetten op de onderzoekende competenties van deze 
nieuwe pedagogische professional, vormt de onderzoekende houding een cruciaal element doorheen 
de opleiding en ook een belangrijk breekpunt voor het afstuderen van de student. Niet alleen 
vertrekkend vanuit een wetenschappelijke en meertalige literatuurstudie, zet de opleiding in op 
praktijkonderzoek door studenten op hun stageplaats in functie van innovatie en het verhogen van 
de pedagogische praktijk. Aan het einde van de opleiding levert de student een praktijkonderzoek af 
in de vorm van een bachelorproef die door de recente visitatie benoemd werd als als kwaliteitsvol.  
 
Korte beschrijving 
Deze good practice vertelt het verhaal van een pedagogische opleiding waarbij een leerlijn 
onderzoek inzet op professionaliseren en onderzoekend handelen van de pedagogische professional 
zelf. Dit voorbeeld kan (leraren)opleidingen inspireren waar het binnenbrengen van 
praktijkonderzoek met oog op professionaliseren minder vanzelfsprekend kan zijn. Op het congres 
geven we graag een inkijk in onze Onderwijspraktijk en Leerlijn ‘Ontwikkelen door Onderzoeken’ 
(figuur 1). 
 

Uitgangspunt  
Bij een pedagogische praktijk kan gesteld worden dat binnen het pedagogisch klimaat een aantal 
zaken indirect een invloed hebben op de holistische ontwikkeling van het kind. Er is bijvoorbeeld een 
direct effect van de ‘intentie van de professional om gunstige voorwaarden te scheppen’ voor het 
kind om te kunnen ontwikkelen. Deze intentie wordt zeer sterk beïnvloed door het persoonlijk 
perspectief van de pedagogisch medewerker en zijn/haar perceptie op de eigen pedagogische 
opdracht (gerelateerd aan de professionele identiteit). Dit toont het belang van de aandacht voor het 
denkkader en de basishouding die de professional aanneemt in de praktijk en de aandacht voor 
professionele identiteit en hoe die voortdurend verder kan groeien. Naar analogie van Maria de Bie 
gaat het om een onaffe professie, die zich steeds verder ontwikkelt in de concrete maatschappelijke 
context. Professionalisering van het beroep definieert zij als een voortgaand proces, dat gedragen 
wordt door de werkers. 
 
De opleiding Pedagogie van het jonge kind ondersteunt het werken aan deze professionaliteit 
immers via het voeren van praktijkgericht onderzoek. Binnen de leerlijn Ontwikkelen door 
Onderzoeken wordt de toekomstige pedagogische professional aangezet tot vele mini- onderzoeken 
en een bachelorproef waarbij het niet alleen de eigen professionalisering, maar ook het 
professionaliserend effect op het werkveld centraal staat.  
 
Binnen de opleiding bestaat een didactisch concept dat het kader vormt waarbinnen de leerlijn zijn 
uitwerking kreeg. De verschillende leeromgevingen (deskundigheid, bekwaamheid en identiteit) 
ondersteunden de keuze voor didactische werkvormen en verzekerde de samenhang met het 
volledige curriculum. De aandacht voor onderzoek is terug te vinden in de drie leeromgevingen. 
Enerzijds in de vorm van inhoudelijke kennis over onderzoek in functie van het vormen van 
deskundigheid. Daarnaast wordt het gebruik van wetenschappelijke bronnen ondersteund alsook het 
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vormen van onderzoekvaardigheden als manier van zich bekwamen in onderzoek. Identiteit vindt 
men terug in het uitbouwen van een onderzoekende basishouding, het integreren van onderzoek als 
vorm van professionaliseren en reflecteren.  
 

Leerlijn  
Opgesplitst over drie deeltrajecten, krijgt de student gradueel de kans om aan eigen als aan externe 
professionalisering te doen. In deeltraject 1 verdiepen de studenten zich in ethisch redeneren en 
maken ze kennis met de volledige onderzoekscyclus. Via onderwijsgroepen werken ze een 
probleemstelling uit, exploreren ze een onderzoeksthema en bepalen ze de relevantie van 
bronmateriaal. In deeltraject 2 staan onderzoeksmethoden centraal: technieken worden aangeleerd 
en geoefend om de (stage)praktijk te bekijken, analyseren en interpreteren. Dit via interviews 
opstellen en afnemen, observatieschema’s te maken en gericht te documenteren. Ook focusgroepen 
en deelname aan het structureel onderzoek van de opleiding is belangrijk. In deeltraject 3 gaan de 
bijna-pedagogische-professionals binnen praktijken onderzoekend ontwikkelen en innoveren. De 
student gaat in functie van de bachelorproef praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Dit alles is gericht 
op innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van het werkveld en professionals. Gefaseerd staat 
een stageperiode (4) in teken van het ontwikkelen van een onderzoeksopzet. Het te onderzoeken 
onderwerp wordt beargumenteerd qua relevantie voor praktijk/maatschappij alsook onderbouwd 

vanuit academische literatuur. 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fig. 1 Leerlijnen opleiding ‘Pedagogie van het jonge kind’ (EhB) 
 
De keuze en de uitwerking van het onderwerp van onderzoek zijn hele belangrijke onderdelen van 
het onderzoeksplan: welke onderzoeksmethode en dataverzameling wordt gebruikt. Hoe wordt de 
data-analyse uitgevoerd ... Na een verdediging en eventuele bijsturing van het vooronderzoek, wordt 
de definitieve start van de bachelorproef ingeluid. Dan krijgt de student een thematisch geschikte 
interne promotor toegewezen die de aspirant-professional in functie van de bachelorproef coacht. 
Na afronden van het onderzoeksproces, verdedigt de student zijn bachelorproef en bevindingen voor 
een jury, samengesteld door een voorzitter en twee externe lezers (procesonafhankelijk). De 
bruikbaarheid van het praktijkonderzoek in het werkveld is hierbij een van de evaluatiecriteria. 
 
Overige opmerkingen  
 
Ondersteuning van interne en externe mentoren in hun onderzoekende houding 
 
De opleiding hanteert de generieke kenmerken uit de definitie van ‘onderzoekende houding’ zoals 
omschreven in Bruggink & Harinck (2012). Verder is de reflectie van groot belang als kompas voor 
het aansturen van houding en vaardigheden.  
 
Interne mentoren zijn docenten binnen de opleiding die student begeleiden doorheen de leerlijn en 
bachelorproef en het aanspreekpunt voor de externe mentor. In functie van hun onderzoekende 
houding, werd in de eerste plaats een workshop rond ‘onderzoek in je vak’ op basis van een 
bevraging (35 docenten) georganiseerd. Daarnaast is de structureel onderzoeker van de opleiding 
permanent aanwezig bij de terugkommomenten (tijdens de onderzoeksstage) waar de interne 
promotor ondersteuning biedt bij het onderzoeksopzet van de student. Ook vindt een 
afstemmingsvergadering plaats waarbij alle interne promotoren als team samen met de structureel 
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onderzoeker de onderzoeksvoorstellen bespreken. Ten slotte worden de interne 
promotoren/mentoren als docent binnen een bepaald vakgebied gestimuleerd om jaarlijks in hun 
vak extra, nieuwe wetenschappelijke artikels te verwerken en thema’s verder uit te diepen. 
 
Externe mentoren zijn de pedagogische professionals die op het veld de student tijdens stages en 
onderzoeksprojecten opvolgen, coachen, ondersteunen en ook inhoudelijk mee begeleiden. De 
opleiding gaat met de externe en interne mentor/promotor en de student een partnerschap aan, 
waarbij elk een actief deel uitmaakt van het onderzoeksproces waarbij een onderzoekende houding 
van de drie partijen gestimuleerd wordt. Tijdens opvolgingsgesprekken vormen de kenmerken van 
een onderzoekende houding de basis voor reflectie en gesprek tussen interne en externe 
mentoren/promotoren alsook studenten. Via de posterpresentaties (definitief onderzoeksopzet en 
de resultaten van het onderzoek) worden externe mentoren uitgenodigd waarbij ze bij de eigen en 
andere studenten uitleg en informatie krijgen omtrent de lopende onderzoeken. Hierdoor verruimt 
het beeld op ‘onze visie op praktijkgericht onderzoek’. Bij de eerste posterpresentatie, krijgen de 
externe mentoren een workshop rond de onderzoekende houding enerzijds en het 
onderzoeksproces anderzijds. Hierbij is voldoende ruimte voor (individuele) vragen en interactie. 
Zowel interne, externe promotoren als studenten en de structurele onderzoeker zijn hierop 
aanwezig. Ten slotte werd bij het kiezen voor participatieve methodologieën (actie- of 
ontwerpgericht onderzoek) door de opleiding zelf, bewust ingezet op de rol van de externe 
mentor/promotor als mede-onderzoeker in het onderzoeksproces.  
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Onderzoekspresentatie 68 : Professionele autonomie. Hoe blijf je baas over je 
eigen onderwijspraktijk? 
A. Oosterhoff, Stenden Hogeschool, A.E.M.G. Minnaert, Rijksuniversiteit Groningen, C.E. Oenema-
Mosterd, Stenden Hogeschool, S.M. Goorhuis-Brouwer, Stenden Hogeschool 
 
Onderbouwleerkrachten / primair onderwijs / professionele autonomie 
 

Abstract 
Het onderzoek brengt in kaart hoe onderbouwleerkrachten omgaan met pressie die hun omgeving 
uitoefent om het onderwijs anders in te richten dan zij vanuit hun eigen expertise verantwoord 
vinden. Doel hiervan is geweest om te verkennen wat leraren nodig hebben om hun professionele 
autonomie beter dan nu het geval lijkt te benutten en te verruimen en om op die manier hen 
mogelijk in staat te stellen om een sterkere bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. 
Acht ervaren leerkrachten van groep 1 en 2 van de basisschool werden bevraagd in open, 
semigestructureerde interviews. Topics voor het interview zijn voortgekomen uit een brede 
conceptuele verkenning naar het begrip professionele autonomie. Uit de onderzoeksdata komt naar 
voren dat een groot aantal verschillende partijen invloed uitoefent op de professionele autonomie 
van de leerkracht in de onderbouw, zowel in negatieve als in positieve zin. De leerkrachten laten een 
grote variatie zien aan reacties op autonomiebeperkende invloeden. Centrale strategieën hierin zijn 
communicatie, kritische reflectie en onderzoek die, indien gericht op de inhoud van het onderwijs, 
voorwaardelijk zijn voor het beargumenteerd accepteren, aanpassen of afwijzen van door andere 
partijen. Gericht op de politieke situatie helpen deze strategieën om op te komen voor professionele 
belangen. 
 
Korte beschrijving 
De presentatie ondersteunt het belang van het congresthema: Professionaliseren in en door 
onderzoek. Uit de resultaten van het gepresenteerde onderzoek komt het belang naar voren van een 
onderzoekende houding voor het benutten, beschermen en verruimen van professionele autonomie 
van de leraar. 
 
Inleiding 
In de lerarenopleiding worden studenten gestimuleerd om een weloverwogen standpunt in te 
nemen in dilemma’s die zij tegenkomen op hun opleidingsscholen. Steeds vaker zijn zij echter 
teleurgesteld omdat de mentor aangeeft dat zij hun standpunt ondersteunen, maar dat dit in de 
praktijk niet uitgevoerd kan worden vanwege regels waaraan zij zich moeten houden. Deze ervaring 
is aanleiding geweest voor een promotieonderzoek naar de professionele autonomie van de 
leerkracht. Het onderzoek concentreert zich op de situatie van de leerkrachten van groep 1 en 2 van 
de basisschool. 
 
Theoretisch kader 
In een brede conceptuele verkenning kwamen competentie, inter-persoonlijke relaties, kritische 
reflectie en micropolitieke geletterdheid naar voren als belangrijke aspecten voor de bescherming of 
verruiming van professionele autonomie (o.a. Ball, 2013; Bandura, 1989; Fenwick & Edwards, 2010; 
Fullan, 2007; Kelchtermans & Ballet, 2005; Ryan & Deci, 2000; Wenger, 2010). 
  
Onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag luidde: Op welke manier gaan leerkrachten in groep 1-2 van de 
basisschool om met de pressie die hun omgeving uitoefent om het onderwijs anders in te richten dan 
zij vanuit hun eigen expertise verantwoord vinden? 
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Onderzoeksmethode 
De onderzoekseenheid werd gevormd door ervaren leerkrachten in de groepen 1 en 2 van het 
basisonderwijs. Een inductieve onderzoeksopzet gaf ruimte voor verkenning van de dagelijkse, 
complexe en subjectieve, realiteit van leerkrachten. Eén-op-één, semigestructureerde interviews zijn 
geanalyseerd met behulp van Atlas.ti, volgens de methode van constante vergelijking. De analyses 
zijn ter validering voorgelegd aan de respondenten. 
De steekproef bestond uit acht personen, verspreid over Nederland. Selectie vond plaats op basis 
van twee relevante kenmerken: 

- Opleiding (KLOS en PABO) 
- Ervaren pressie (negatief en neutraal/positief) 

  
Resultaten 
Veel partijen oefenen op verschillende manieren zowel negatieve als positieve invloed uit op de 
professionele autonomie van de leerkracht in de onderbouw van de basisschool. De rol van de 
directie komt hierbij naar voren als zeer bepalend voor de ervaringen van de respondenten. De 
schoolleider creëert kaders waarin een open communicatie over, kritische reflectie op en onderzoek 
naar de eigen onderwijsaanpak plaats kan vinden. Deze drie aspecten blijken centrale strategieën 
voor het behoud van professionele autonomie, omdat zij alle onderwijsinhoudelijke voorwaarden 
verstevigen die nodig zijn voor het beargumenteerd kunnen afwijzen, accepteren of aanpassen van 
door de omgeving gevraagde veranderingen. 
Echter, als het vertrouwen in de professionele expertise van de (onderbouw)leerkracht er niet 
voldoende is en er topdown maatregelen worden opgelegd zonder het professionele oordeel van de 
leerkracht te betrekken in de besluitvorming, dan is het voor de individuele leerkracht moeilijk om dit 
noodzakelijke op inhoud gerichte proces op gang te brengen. Respondenten die zich in zo’n situatie 
bevinden blijken het beperktere aantal mogelijkheden dat hun hiervoor ter beschikking staat echter 
wel actief te benutten. We zien dat in dit geval de communicatie met de externe schoolomgeving 
belangrijker wordt. 
We constateren bovendien dat het effectief kan zijn om de drie centrale strategieën - communicatie, 
reflectie en onderzoek - op de politieke werkelijkheid te richten, zowel intern als extern. Vooral de 
onderzoekende houding is daarbij van belang, maar wordt lang niet altijd benut. 
 
Conclusie en discussie 
De situatie waarin de onderbouwleerkrachten zich bevinden is complex. De vraag naar de manier 
waarop de professional het beste zijn of haar professionele automie kan beschermen of verruimen is 
dan ook zeer afhankelijk de situatie en dus niet eenduidig te beantwoorden. Echter, inzicht in de 
eigen (politieke) situatie en in de rol die de centrale strategieën hierin spelen lijken van belang te 
kunnen zijn. Evenals Kelchtermans & Ballet (2005) pleiten wij op basis van deze resultaten voor meer 
aandacht voor dit politieke aspect van professionaliteit in de opleiding en de begeleiding van 
leerkrachten. 
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Onderzoekspresentatie 50 : Verbetering van reflectievaardigheden van 
leraren basisonderwijs in opleiding met behulp van de Classroom Assessment 
Scoring System (CLASS) 
D.G. Langendijk, Saxion, C. van Tuijl, Saxion 
 
CLASS / reflectievaardigheden / wetenschap 
 

Abstract 
De interactiekwaliteit van de docent is een belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor voor de 
effectiviteit van het onderwijs. Uit onderzoek met de CLASS blijkt dat het educatief handelen relatief 
achter blijft bij pedagogisch of organisatorische aspecten van het lesgeven. In deze presentatie gaan 
we in op het gebruik van een wetenschappelijk gestaafd observatiesysteem (CLASS) binnen de 
opleiding tot leraar basisonderwijs. Doel van het onderzoek is na te gaan of het gebruik van de CLASS 
binnen de opleiding studenten meer houvast geeft bij reflectie op eigen educatief handelen dan de 
reguliere opleiding. 
Het betreft een quasi-experimenteel onderzoek met een voor- en nameting onder 2e jaars studenten 
van vier klassen in de opleiding leraar basisonderwijs. Bij voormeting vulden studenten vragen in bij 
een videofragment van een model leerkracht. Bij de nameting reflecteren studenten op basis van 
videomateriaal van eigen handelen. Tussentijds kregen twee klassen uitleg over het 
observatiesysteem en kregen twee andere klassen reguliere lessen. 
De voormetinggegevens laten zien welke aspecten van educatief handelen onderbelicht blijven; dit is 
informatief voor de opleiding. Resultaten van de nameting betreffen de vergelijking van de 
experimentele groep met de controlegroep wat betreft het gebruik van verschillende dimensies 
onderliggend aan educatief handelen. 
 

Korte beschrijving 
De zichtlijn ‘Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek’ past bij deze presentatie: ten eerste 
worden wetenschappelijke inzichten, gestaafd door onderzoek, naar docenten van de opleiding 
gebracht. Ten tweede worden door een docent zelf aangedragen aanpassingen in de opleiding 
onderzocht op effectiviteit: zo hopen we bij te dragen aan continue verbetering van de 
opleidingspraktijk. 
 
Inleiding 
De opleiding tot basisschoolleerkracht is een veelzijdige opleiding die hoge eisen stelt aan 
aanstaande docenten. Naast kennis van vakinhouden moeten leerkrachten in staat zijn een hoge 
interactiekwaliteit te realiseren, zowel pedagogisch, didactisch als organisatorisch. Uit onderzoek 
blijkt dat dat gemiddeld genomen beter lukt op pedagogisch en organisatorisch vlak dan op 
educatief-didactisch gebied (meer specifiek: conceptontwikkeling, feedbackkwaliteit en taalaanbod) 
(LaParo et al., 2009; Pianta en collega’s, 2009; Slot, 2014). En dat terwijl er steeds hogere eisen 
gesteld worden aan het leren leren van kinderen. Hoe kunnen we aanstaande leerkrachten zo goed 
mogelijk voorbereiden op die taak?  
 
Theoretisch kader 
Bij het opleiden van studenten tot leerkracht speelt reflectie op eigen handelen een belangrijke rol 
bij het in de vingers krijgen van basiscompetenties. Dit geldt ook voor het levenslang leren. De 
reflectie op eigen handelen wil bij aanstaande of beginnende leerkrachten nogal eens oppervlakkig 
blijven. Aanstaande en beginnende leerkrachten zijn bij het terugkijken van eigen videomateriaal 
gebaat bij duidelijke ankerpunten. Onderzoek naar determinanten van het onderwijs laten zien dat 
vooral de interactiekwaliteit van de leerkracht een belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor is om 
resultaten te behalen met het onderwijs. Onderzoek heeft inmiddels een betrouwbaar en valide 
instrument opgeleverd om de interactiekwaliteit te meten. Dit instrument, de CLASS, wordt 
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momenteel internationaal gebruikt. In huidig onderzoek wordt nagegaan in hoeverre het aanreiken 
van de educatieve dimensie van dit observatieinstrument houvast geeft bij reflectie op eigen 
handelen bij het kijken naar een videofragment van een zelf gegeven les. 
 
Onderzoeksvraag 
Zijn studenten met behulp van uitleg over de educatieve dimensie van het CLASS instrument beter in 
staat concrete positieve of verbeterpunten in hun eigen handelen te benoemen dan studenten die 
reguliere lessen hebben gevolgd? 
Deelvragen 
Wat levert de voormeting op aan kennis over de voorkennis van studenten in het tweede jaar? 
In hoeverre geven studenten uit de experimentele groep concretere positieve of verbeterpunten aan 
in hun reflectie op een eigen op video opgenomen les? 
 
Methode 
Het onderzoek is exploratief in de zin dat dit het eerste door een docent uitgevoerd onderzoek is 
waarbij de eigen opleiding (en studenten daarvan) centraal staat. Het onderzoek is quasi-
experimenteel van opzet, met twee klassen in de experimentele groep en twee klassen in de controle 
groep en een voor- en nameting. De voormeting bestaat uit het bekijken van een (voor iedereen 
hetzelfde) video-fragment van een rekenles waarbij aan de hand van een gestructureerde vragenlijst 
wordt gevraagd wat de leerkracht in educatief opzicht doet, wat studenten zelf doen en wat ze 
daarin graag zouden willen leren. De nameting betreft een reflectie op een videofragment van een 
eigen les. 
 
Resultaten 
Resultaten van de voormeting geven de voorkennis van de studenten weer wat betreft educatief 
handelen. De gegevens laten zien dat studenten van elk van de dimensies wel enkele aspecten 
kunnen benoemen. Tevens blijken bepaalde aspecten onderbelicht en dit is informatief voor de 
opleiding. Zo blijken tweedejaars studenten feedback vooral als aanmoediging en beloning in te 
vullen en minder als inhoudelijke feedback. 
De nameting wordt onderzocht op verschil tussen de experimentele en controlegroep in het 
concreet kunnen benoemen van educatieve handelingsaspecten. Hierbij is uitgegaan van positieve 
punten die studenten in hun eigen handelen kunnen benoemen . 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Dit onderzoek poogt bij te dragen aan verbetering van de opleiding door na te gaan of inbreng van 
wetenschappelijke gestaafde inzichten in de opleiding daadwerkelijk bijdraagt aan 
reflectievaardigheden op educatieve handelingsaspecten van studenten. Het onderzoek geeft 
daarnaast informatie over de voorkennis van studenten. Tot slot: dit onderzoek door docenten 
binnen de opleiding draagt door eigenaarschap wellicht bij aan de onderzoekende houding van de 
hogeschooldocenten en daarmee tot goede rolmodellen voor de studenten. 
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Symposium 145 : Computational thinking: leerlingen, leraren (in opleiding) en 
lerarenopleiders als probleemoplossers m.b.v. de computer 
P. Fisser, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, A. Stijker, Stichting Leerplanontwikkeling 
Nederland, G. Dummer, Hogeschool Utrecht, N. van Aar-Heinsman, Hogeschool Windesheim, R. 
Pijpers, Stichting Kennisnet, M. van der Hoeven, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland, J. Voogt, 
Universiteit van Amsterdam 
 
Computational thinking / probleemoplossende vaardigheden / programmeren 
 

Abstract 
Computational thinking is - als onderdeel van digitale geletterdheid - een van de 21e eeuwse 
vaardigheden die een plek zouden moeten krijgen in het onderwijs (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 
2014). Computational thinking is een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, 
gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen 
met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen. Het doel is het (her)formuleren van problemen 
op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om een computer of andere technologieën te 
gebruiken om het probleem op te lossen. Het gaat hierbij om een combinatie van onder meer 
probleemoplosvaardigheden en programmeren, maar ook om het vermogen om te gaan met open 
problemen, het kunnen communiceren en samen te werken om een gezamenlijk doel te bereiken en 
het hebben van doorzettingsvermogen bij lastige en open problemen. Tijdens dit symposium wordt 
computational thinking verder toegelicht, zowel vanuit de literatuur, vanuit leerplankundig oogpunt 
als vanuit de praktijk van lerarenopleidingen en scholen. 
 
Voorzitter: Monique van der Hoeven 
Discussiant: Joke Voogt 
 

Korte beschrijving 
Het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van computational thinking staat in Nederland en 
Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Op dit moment is er nog weinig sprake van professionalisering 
in en door onderzoek op dit gebied. Dit symposium wil een aanzet geven om dit op korte termijn op 
gang te brengen. 
 
Doelstelling van het symposium 
Veel van de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken zijn dermate complex dat 
zij niet zonder de hulp van een computertechnologie opgelost kunnen worden. In het kader van 21e 
eeuwse vaardigheden wordt in dit verband steeds vaker gesproken over computational thinking. 
Daarnaast wordt er in Nederland (en daarbuiten) steeds meer geroepen om een vak programmeren 
dat in zowel het basis als in het voortgezet onderwijs al dan niet verplicht vormgegeven zou moeten 
worden. Tijdens dit symposium willen we programmeren positioneren als onderdeel van 
computational thinking en daarmee als onderdeel van 21e eeuwse vaardigheden. De vaardigheid 
computational thinking wordt toegelicht, zowel vanuit de literatuur als vanuit ervaringen bij 
lerarenopleidingen en op scholen. 
 
Wetenschappelijke en praktische relevantie 
Alhoewel er in (met name Amerikaanse) literatuur al veel geschreven is over computational thinking 
is een eenduidige vertaalslag naar het Nederlandstalige onderwijs nog niet gemaakt. In dit 
symposium laten wij zien hoe de vertaalslag van de literatuur naar de Nederlandstalige praktijk 
gemaakt kan worden. 
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Structuur van het symposium 
In drie presentaties belichten we achtereenvolgens de huidige wetenschappelijke stand van zaken en 
de vertaalslag daarvan naar de praktijk, geven we aan op welke manieren dit op dit moment al in 
lerarenpopleidingen gebeurt en waar scholen op dit moment mee bezig zijn. 
 
Presentatie 1 : Computational thinking in het kader van 21e eeuwse vaardigheden 
Petra Fisser & Allard Strijker 
 
Inleiding 
Veel van de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken zijn dermate complex dat 
zij niet zonder de hulp van een computertechnologie opgelost kunnen worden. Bij deze vraagstukken 
is het steeds vaker nodig om de rekenkracht van de computer te gebruiken om tot een oplossing te 
komen. In het kader van 21e eeuwse vaardigheden wordt in dit verband steeds vaker gesproken over 
computational thinking. 
 
Theoretisch kader 
De term computational thinking werd voor het eerst gebruikt door Wing (2006) die aangaf dat iedereen 
(niet alleen informaticastudenten) kan profiteren van het denken als een informaticus. Het denken in 
stappen, ordenen van informatie, besef van volgordelijkheden en het modelleren van gegevens vormen 
daarbij de basis. Hoewel het begrip computational thinking (CT) door Wing's (2006) artikel populair is 
geworden is CT al sinds de jaren '50 onderdeel is van informatica (Denning, 2009) en sommige aspecten 
daarvan kunnen al worden teruggevonden in het werk van Polya (1945). Polya onderzocht– zonder de 
mogelijkheden van moderne technologie - hoe alledaagse problemen op een gedisciplineerde manier 
aangepakt kunnen worden, opgedeeld in kleinere problemen, en opgelost worden door middel van 
bestaande technieken en werkwijzen. Meer recent is het werk van Papert (1980; 1991) die onderzocht 
hoe het werken met LOGO als programmeertaal bijdroeg aan het ontwikkelen van 
probleemoplosvaardigheden. Papert gaf aan dat leren programmeren het voor leerlingen mogelijk 
maakt om niet alleen instrumentele (programmeer) vaardigheden te ontwikkelen, maar daardoor ook 
in staat waren om op een hoger conceptueel niveau te denken, in verschillende inhoudsdomeinen. 
Resultaten van studies naar LOGO en de transfer naar probleemoplosvaardigheden geven echter geen 
uitsluitsel of deze ideeën waargemaakt kunnen worden. Wel is duidelijk dat de transfer van 
programmeren naar bredere probleemoplosvaardigheden niet gebeurt door alleen programmeren te 
oefenen. Leerlingen kunnen deze transfer alleen maken als zij begeleid worden bij het reflecteren op 
de vaardigheden die zij leren tijdens het programmeren en de manier waarop zij deze vaardigheden in 
andere contexten kunnen toepassen (Salomon & Perkins, 1989). 
 
Onderzoeksvraag 
Op welke manier kan CT een plek krijgen in het Nederlands onderwijs zodat leerlingen beter 
voorbereid zijn op een toekomst waarin maatschappelijke en wetenschappelijke problemen steeds 
complexer worden en waarbij computertechnologie een steeds grotere rol zal krijgen bij het 
oplossen van deze problemen? 
 
Methode 
In dit onderzoek is de vaardigheid CT verder geconcretiseerd door een verdere beschrijving te geven 
van deze vaardigheid op basis van literatuuronderzoek en deze beschrijving verder uit te werken in 
inhouden en doelen zoals die in het basis en voortgezet onderwijs aan bod zouden kunnen komen. 
Deze inhouden en doelen worden geëvalueerd met expertgroepen. Daarnaast worden 
voorbeeldlesmaterialen ontwikkeld om zowel leraren in het basis en voortgezet onderwijs als 
lerarenopleiders voorbeeldmatig te laten zien op welke manier CT een plek kan krijgen in het 
onderwijs. 
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Resultaten 
Op dit moment (oktober 2015) is er een beschrijving van CT als vaardigheid beschikbaar, evenals een 
eerste lijst van inhouden en doelen die daaraan gekoppeld kunnen worden. Het gaat daarbij om een 
verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -
representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en 
–gereedschappen. Voorbeeldlesmaterialen zijn in ontwikkeling, waarbij deze materialen zich richten 
op de integratie van CT in verschillende inhoudsdomeinen. Deze voorbeeldlesmaterialen worden 
eind 2015 geëvalueerd en beschikbaar gemaakt. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Alhoewel computational thinking als vaardigheid van belang wordt geacht is het voor leraren, leraren in 
opleiding en lerarenopleiders nog niet altijd even duidelijk hoe deze vaardigheid vorm kan krijgen in het 
onderwijs. De beschrijvingen en voorbeeldlesmaterialen kunnen daarbij ondersteunend zijn, maar 
meer doelgerichte en structurele aandacht voor CT is nodig om het een goede plek in het onderwijs te 
geven. Lerarenopleidingen spelen daarbij een belangrijke rol. 
 
Presentatie 2 : Computational thinking in de lerarenopleidingen 
Gerard Dummer & Nicole van Aar-Heinsman 
 
Inleiding 
Lerarenopleidingen zijn op verschillende manieren bezig om invulling te geven aan 21e eeuwse 
vaardigheden en besteden daarbij ook aandacht aan digitale geletterdheid, programmeren en 
computational thinking. Op diverse plekken maken leraren in opleiding op verschillende manieren 
kennis met deze nieuwe vaardigheden. Dit gebeurt zowel op de lerarenopleiding zelf als op de 
stageschool waar de leraren in opleiding aan de slag gaan met de leerlingen. Het aanbod is divers, 
zowel qua inhoud als de mate waarin er aandacht besteed wordt aan de vaardigheden. In deze bijdrage 
worden een aantal voorbeelden gegeven, waarbij zowel ingegaan wordt op voorbeelden vanuit de 
lerarenopleiding als wat er op de stagescholen gebeurt. 
 
Theoretisch kader 
Uit onderzoek van de National Research Council (2010) blijkt dat leerlingen veel baat hebben bij 
leraren als rolmodel als het gaat om het aanleren van computational thinking (CT). Als we het 
belangrijk vinden dat leerlingen op school in aanraking komen met CT dan zullen leraren zich dus 
voldoende bekwaam moeten voelen om met deze vaardigheid aan de slag te gaan. Uit recent 
onderzoek onder leraren in Nederland komt echter naar voren dat een groot deel van leraren uit het 
basis en voortgezet onderwijs zich hier niet bekwaam genoeg voor voelen (Thijs, Fisser & van der 
Hoeven, 2014). Met name probleemoplosvaardigheden, creativiteit en digitale geletterdheid 
(waaronder computational thinking) worden gezien als moeilijke vaardigheden. Lerarenopleidingen 
spelen een cruciale rol in de opleiding en nascholing van leraren, maar op het gebied van CT blijft dit 
nog wat achter. Onderzoek van Yadav et al (2014) en Voogt et al (2015) laten zien dat er wel 
mogelijkheden zijn. Yadav en collega's rapporteren bijvoorbeeld over verschillende modules voor K-
12 leraren waarbij gestreefd wordt naar het integreren van CT in verschillende inhoudsdomeinen. Dit 
leid niet alleen tot meer bekwaamheid van de leraren op het gebied van CT, maar ook tot een beter 
bewustzijn van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs, een meer positieve attitude ten aanzien 
van ICT in het onderwijs en een bredere blik op CT waarbij probleemoplosvaardigheden een 
belangrijke rol spelen (Yadav et al, 2014). Daarnaast geven Yadav en collega's aan dat, gegeven het 
belang van het integreren van CT in verschillende inhoudsdomeinen, het daarom niet alleen 
belangrijk is om CT in het kader van didactiek een plek te geven, maar juist ook als onderdeel van 
inhoudsdomeinen en vakdidactiek. 
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Onderzoeksvraag 
In deze verkennende studies wordt onderzocht op welke manier CT een plek kan krijgen binnen de 
lerarenopleidingen en op welke manier dit aangeboden kan worden aan de leraren in opleidingen die 
op hun beurt dit weer een plek moeten geven op de scholen voor basis en voortgezet onderwijs. 
 
Methode 
Bij zowel de Hogeschool Utrecht als bij Hogeschool Windesheim wordt op dit moment ervaring 
opgedaan op het gebied van CT. Er wordt gebruik gemaakt van programmeertalen zoals Scratch, 
robot-technologie zoals Bee-Bots en van de mogelijkheden die 3D-printers bieden. Er is aandacht 
voor het informeren en ondersteunen van de lerarenopleiders en voor manieren om met leraren in 
opleiding aan de slag te gaan die op hun beurt met leerlingen op school gaan werken aan deze 
vaardigheden. 
 
Resultaten 
De ervaringen tot nu toe laten zien dat computational thinking nog niet in de breedte op 
lerarenopleidingen aan bod komt, maar daar waar het een plek heeft gekregen zijn opleiders en 
studenten over het algemeen enthousiast. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Voor de nabije toekomst is het van belang om computational thinking verder te integreren in zowel 
(vak)didactiek als in vakinhoud. Dit vraagt om verdere ondersteuning en professionalisering van 
lerarenopleiders, waarbij aandacht moet zijn voor een brede blik op CT waarbij naast computer-
gerelateerde vaardigheden ook probleemoplosvaardigheden een belangrijke rol spelen. 
 
Presentatie 3 : Computational thinking in het basisonderwijs 
Remco Pijpers & Allard Strijker 
 
Inleiding 
Steeds meer scholen willen werken aan digitale geletterdheid om op die manier de leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op een vervolgstudie en een plek in de maatschappij. Naast ICT-
(basis)vaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid gaat computational thinking een steeds 
grotere rol spelen. In eerste instantie gaat het daarbij vaak om het leren programmeren, maar 
nadenkend over een leerlijn programmeren komen al snel bredere aspecten naar voren rondom 
redenen om te gaan programmeren, het nadenken over logische stappen die gezet moeten worden 
tijdens het programmeren en problemen die opgelost zouden kunnen worden met behulp van 
programmeervaardigheden. 
 
Theoretisch kader 
In wetenschappelijke literatuur wordt aandacht besteed aan aspecten die aan bod kunnen komen in 
het onderwijs als het gaat om computational thinking (CT). Alhoewel er verschillende termen 
gebruikt worden zijn er een aantal aspecten die elke keer terugkomen: vaardigheden en attitudes die 
te maken hebben met probleemoplossen (zie bijvoorbeeld Barr & Stephenson, 2011; Grover & Pea, 
2013; Lee et al., 2011; Sengupta et al., 2013; Wolz et al., 2011). Barr en Stephenson (2011) 
omschrijven negen kernconcepten: dataverzameling, data-analyse, data representatie, 
probleemdefinitie, abstractie, algoritmes en procedures, automatisering, parallelle processen en 
simulatie. Grover en Pea (2013) zien CT als een probleemoplosproces: het (her)formuleren van 
problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om een computer of andere 
technologieën te gebruiken om het probleem op te lossen, het logisch ordenen van data, het 
representeren van gegevens door middel van abstracties zoals modellen en simulaties, het 
automatiseren van oplossingen door middel van algoritmisch denken, het identificeren, analyseren 
en implementeren van mogelijke oplossingen met als doel de meest effectieve en efficiënte 
oplossing te vinden en het generaliseren van een probleemoplosproces naar een grote variatie aan 
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problemen. Ondanks deze uitwerkingen blijven het beschrijvingen op een hoog conceptueel niveau 
waar leraren niet direct mee uit de voeten kunnen (Voogt et al, 2015). Het Britse curriculum geeft 
een concretere invulling van computational thinking waarbij ook hier programmeren als onderdeel 
gezien kan worden als onderdeel van een groter geheel van digitale geletterdheid en 
probleemoplosvaardigheden (Department for Education, 2013). 
 
Onderzoeksvraag 
Een aantal scholen heeft in het kader van de doorbraakprojecten een versnellingsvraag ingediend 
waarin een leerlijn programmeren als onderdeel van computational thinking centraal staat: Hoe kan 
programmeren een vaste plek in het onderwijsaanbod krijgen?; Wat willen we dat de kinderen 
leren?; Welke doelen willen we bereiken per leeftijdsgroep?" 
 
Methode 
De recent ontwikkelde doelen in inhouden voor het Nederlandse curriculum in combinatie met de 
invulling van het Britse curriculum en standaarden uit de Verenigde Staten op het gebied van CT 
worden op dit moment gebruikt om invulling te geven aan een leerlijn CT. De ontwikkeling van deze 
leerlijn is in handen van een aantal basisscholen in het kader van het doorbraakproject, ondersteund 
door Kennisnet en SLO. 
 
Resultaten 
Op basis van de kernconcepten voor CT zijn voor het funderend onderwijs inhouden en einddoelen 
geformuleerd. Voor de leerlijn programmeren zijn die kernconcepten gekozen die zich specifiek 
richten op het coderen en programmeren. Voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het 
basisonderwijs zijn verschillende lessuggesties ontwikkeld met daarbij passende leermiddelen. 
 
Conclusies/discussie/implicaties voor de praktijk 
Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat nog niet alle kernconcepten van CT dezelfde aandacht krijgen 
bij het uitwerken van een leerlijn programmeren. Hoewel probleemoplosvaardigheden van belang 
worden geacht is het voor scholen niet vanzelfsprekend om naast de kernconcepten die met 
programmeren te maken hebben ook andere concepten mee te nemen in het ontwikkelen van een 
leerlijn. Dit heeft deels te maken met de complexiteit van CT, maar het lijkt er ook op dat het 
ontwikkelen van een leerlijn op zich een vaardigheid is waar scholen ondersteuning bij nodig hebben. 
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Onderzoekspresentatie 13 : Hoge betrokkenheid bij kleuters met lage SES 
J. Van de Weghe, Karel de Grote-Hogeschool, L. De Coninck, Karel de Grote-Hogeschool, H. De Greve, 
Karel de Grote-Hogeschool, J. Van de Wiele, Karel de Grote-Hogeschool 
 
Hoge betrokkenheid / PWO-onderzoek / SES-kleuters 
 

Abstract 
Dit project start vanuit de vaststelling dat we er op dit moment in het Vlaamse kleuteronderwijs te 
weinig in slagen om het aanbod en de begeleiding te laten aansluiten bij de leefwereld van kinderen 
uit lagere sociaal-economische milieus. Dit resulteert op latere leeftijd in een prestatiekloof met 
kinderen uit hogere sociaal-economische milieus. Naar aanleiding van de zoektocht om de kwaliteit 
van het onderwijs in de kleuterklas te verhogen ontwikkelde de lerarenopleiding kleuteronderwijs 
van de Karel de Grote-hogeschool het Stappenplan Ervaringsgerichte Praktijk. Eén van de cruciale 
stappen uit dit plan bestaat uit de verkenning van het belangstellingscentrum (thema) met de 
kleuters. Hierin onderzoekt de kleuteronderwijzer wat het belangstellingscentrum betekent voor de 
kleuters, wat ze hierover te weten willen komen en wat ze willen ervaren,... 
Het finale doel van deze werkwijze is het bevorderen van de betrokkenheid om zo te komen tot 
fundamentele ontwikkeling van alle kleuters. Specifiek verwachten we dat het creëren van een 
aanbod op basis van een themaverkenning positieve gevolgen zal hebben voor de betrokkenheid van 
kinderen uit gezinnen met een lage socio-economische status (SES). 
 

Korte beschrijving 
We onderzoeken samen met onze Antwerpse partnerscholen hoe we onze KdG-kleuterdidactiek 
toegankelijker kunnen maken voor kleuters met een indicator-status. We werkten een opzet uit dat 
hanteerbaar is voor de kleuteronderwijzer en de lerarenopleider-onderzoeker met als doel de 
praktijken van beiden te verbeteren en alle kleuters inclusief te bedienen met kwalitatief onderwijs. 
 
Voorstel 
In de eerste onderzoeksfase wordt op zoek gegaan naar de meest effectieve variant van de BC-
verkennende activiteit. Op welke manier krijgt de kleuteronderwijzer het meest zicht op wat een 
belangstellingscentrum voor de lage SES-kleuters betekent, wat zij erover willen weten, wat ze willen 
doen en welke gevoelens het bij hen oproept? De onderzoeksvraag luidt als volgt: 
Hoe moet de BC-verkennende activiteit ingevuld worden zodat de kleuteronderwijzers het best 
inzicht krijgen in wat leeft bij hun lage SES-kleuters rond een bepaald thema? 
Op basis van dit onderzoeksluik wordt een welomlijnd format voor een BC-verkennende activiteit 
ontworpen. In dat format (sjabloon) wordt de gedetailleerde aanpak van de activiteit opgenomen, 
weliswaar aanpasbaar voor verschillende belangstellingscentra. 
 
In de tweede onderzoeksfase wordt onderzocht of het uitvoeren van de BC-verkennende activiteit, 
zoals omschreven in het format uit de vorige fase, leidt tot een hogere betrokkenheid op het aanbod 
bij lage SES-kleuters. Geïnspireerd door de inbreng van de kleuters tijdens de BC-verkennende 
activiteit ontwikkelen de kleuteronderwijzers immers hun aanbod van activiteiten en 
milieuverrijking. In de controleconditie wordt het aanbod opgesteld zonder een voorafgaande 
verkennende activiteit te doen. De tweede onderzoekvraag wordt uitgesplitst en klinkt als volgt: 
- Verhoogt het uitwerken van een weekschema aan de hand van de inbreng van de lage SES-kleuters 
(met behulp van een BC-verkennende activiteit) de betrokkenheid bij kleuters?- Is de vastgestelde 
verhoging in betrokkenheid verschillend tussen kleuters met een lage SES en kleuters met een 
gemiddelde of hoge SES? 
 
Dit onderzoek sluit aan bij de idee dat onderwijsbeleid en -praktijk meer ‘evidence-based’ zou 
moeten zijn (Davies, 1999). Wat we doen en willen doen in de klas en de school wordt vaak 
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‘voorgeschreven’ zonder enige vorm van bewijs dat het werkt en dus effectief is. Evidence-based 
onderwijs maakt zijn keuzes op basis van het bewust gebruik van de huidige best evidence (bewijs). 
 
Tijdens fase één wordt gebruik gemaakt van design-based research (DBR). Deze benadering maakt de 
brug tussen onderzoek en onderwijspraktijk en leent zich tot het ontwikkelen en verfijnen van 
didactische tools, zoals de BC-verkennende activiteit. In een cyclisch en iteratief proces wordt een 
didactisch ontwerp versterkt om op die manier meer inzicht te krijgen in de achterliggende 
processen en aldus de effectiviteit van het product (Schoenfeld, 2009). Het uiteindelijke doel is om 
onderwijstheorie en ontwerp verder uit te bouwen door onderzoek in authentieke contexten, in 
samenwerking met ‘practitioners’ (Reeves, 2006). 
 
In de tweede fase wordt nagegaan of het uitwerken van een weekschema aan de hand van de 
inbreng van de kleuters (met behulp van een BC-verkennende activiteit) een effect heeft op de 
betrokkenheid bij de kleuters. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal gewerkt worden met 
het opzet van ‘switching replications’ (Shadish, Cook & Campbell, 2002). Dit betekent dat de 
participanten afwisselend deelnemen aan de controle- en de experimentele conditie: wanneer de 
ene groep de BC-verkennende activiteit uitvoert en zijn aanbod daarop afstemt, doet de andere 
groep dit niet; wanneer de oorspronkelijke controlegroep op een later moment wel zijn aanbod 
vormgeeft op basis van de BC-verkennende activiteit, doet de oorspronkelijke experimentele groep 
dit niet. Dit opzet wordt niet voor niets één van de sterkste experimentele designs genoemd (Guthrie 
& Klauda, 2014). Doordat de controlegroep en de experimentele groep uit dezelfde personen 
bestaat, is het niet nodig om te controleren voor bepaalde storende variabelen, zoals 
competentieniveau, interesses, welbevinden of demografische factoren. Ook verschillen in 
leerkrachtstijl kunnen hierdoor geen storende invloed uitoefenen. De eventuele gemeten verschillen 
in betrokkenheid kunnen ondubbelzinnig toegewezen worden aan de experimentele ‘behandeling’. 
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Good practice 25 : 't School is van iedereen; Diversiteit in het curriculum van 
de bachelor kleuteronderwijs 
C. Vancraeyveldt, UC Leuven-Limburg, C. Mazarese, UC Leuven-Limburg 
 
Bachelor kleuteronderwijs / hidden curriculum / kansarmoede 
 

Abstract 
Gezien de stijgende cijfers van het aantal kansarme kinderen en voortbouwend op recent 
wetenschappelijk onderzoek wenst het departement Onderwijs zo vroeg mogelijk in de 
onderwijsloopbaan van kwetsbare kinderen in te grijpen. In dit project werd de doelgroep niet 
rechtstreeks benaderd, maar via kleuteronderwijzers-in-opleiding. Om studenten op te leiden met 
een 'stevig hart' voor kansarme kleuters is een sterk curriculum nodig, waarbij het hidden curriculum 
het expliciete curriculum maximaal ondersteunt. Dat kan enkel als de docenten, die het expliciete 
curriculum samenstellen en het hidden curriculum uitdragen sterk genoeg doordrongen zijn van 
‘diversiteit’ in zijn vele facetten en contexten. Net als studenten moeten docenten bachelor 
kleuteronderwijs dan ook meer kansen krijgen om zich te professionaliseren en praktijkervaring in 
een diversiteitscontext op te doen. In dit project (UC Leuven-Limburg) werd daartoe parallel gefocust 
op (a) de bewustwording van docenten m.b.t. diversiteit en de voorbereiding van 
curriculumaanpassingen, (b) de bewustwording van (eerstejaars)studenten m.b.t. diversiteit. Diverse 
initiatieven werden hiertoe ondernomen: docenten- en studentenstage kansarmoede, screening van 
het curriculum aan de hand van een monitoringsinstrument, samenstelling van een bundel met 
concrete verbeteracties, …. Deze initiatieven werden daarbij aan een grondige kwaliteitscontrole 
onderworpen, wat stof geeft voor discussie bij het bespreken van deze “good practice”op VELOV. 
 

Korte beschrijving 
Deze good practice geeft onderbouwde inspiratie aan lerarenopleiders m.b.t. de integratie van 
diversiteit en kansarmoede in hun (hidden) curriculum. (Professionaliserings)initiatieven op docent-, 
student- en curriculumniveau worden besproken en geëvalueerd. Hierdoor past de bijdrage bij 
Zichtlijn 3 van het congres. 
 
Onderwerp 
Het innovatieproject “t School is van iedereen”(2014) focuste zich op het integreren van diversiteit 
en aandacht voor (kinder)kansarmoede als uitgangspunt van het impliciete (‘hidden’) en expliciete 
curriulum van de bachelor kleuteronderwijs (BAKO) van UC Leuven-Limburg. Hiertoe werden diverse 
initiatieven op docent-, student-, en curriculumniveau ondernomen. 
 
Context 
Gezien de stijgende cijfers van het aantal kansarme kinderen en voortbouwend op recent onderzoek 
(Roose, Pulinx, & Van Avermaet, 2014) wenst het departement Onderwijs zo vroeg mogelijk in de 
onderwijsloopbaan van kwetsbare kinderen in te grijpen. In dit project benaderden we de doelgroep 
niet rechtstreeks, maar via kleuteronderwijzers-in-opleiding. Om studenten op te leiden met een 
'stevig hart' voor kansarme kleuters is een sterk curriculum nodig, waarbij het hidden curriculum het 
expliciete curriculum maximaal ondersteunt. Dat kan enkel als docenten, die het expliciete 
curriculum samenstellen en het hidden curriculum uitdragen (‘walk your talk’), sterk genoeg 
doordrongen zijn van ‘diversiteit’ in zijn vele facetten en contexten. Net als studenten moeten 
docenten dan ook kansen krijgen om zich te professionaliseren en praktijkervaring in een 
diversiteitscontext op te doen (Evalo-project van Valcke, Rots, & Struyven, 2012). 
 
Doel 
Om de ommezwaai naar ‘diversiteit als uitgangspunt voor het (hidden) curriculum van de bachelor 
kleuteronderwijs’ te maken stelde het project een aantal doelen. Ten eerste werd gefocust op de 
bewustwording van docenten en de voorbereiding van curriculumaanpassingen. Dit gebeurde door 
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het ontwikkelen en realisatie van een driedaagse inleefstage kansarmoede, door deelname aan het 
professionaliseringstraject “de kloof een beetje dichten”(Karel de Grote-hogeschool), door screening 
van het BAKO-curriculum a.d.h.v. een monitoringsinstrument en door het selecteren van 
verbeteracties rond pijnpunten in het curriculum. Om de gedragenheid binnen het team te 
maximaliseren namen 11 docenten aan de inleefstage deel en selecteerden zij verbeteracties voor 
hun eigen opleidingspraktijk. Ten tweede werd er ingezet op het ontwikkelen en realiseren van een 
analoge driedaagse inleefstage kansarmoede waaraan een twintigtal eerstejaarsstudenten 
deelnamen. Ten derde werd de inleefstage aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Zo vonden er 
pre-postmetingen m.b.t. bewustwording van diversiteit bij docenten en studenten plaats, alsook een 
meting van de beleving van studenten van de aandacht voor kansarmoede binnen de opleiding. 
 
Theoretische inbedding 
Het inzetten op zowel het expliciete als het hidden curriculum is onderbouwd vanuit de literatuur. Zo 
geven Janssens en Trimbos (2014) en Roose en collega’s (2014) aan hoe belangrijk de houding en de 
kwaliteit van interacties van de leerkrachten zijn voor het zelfbeeld en leerpotentieel van kinderen in 
kansarmoede. Enkel als docenten -net als de studenten- een gefundeerder beeld opbouwen van wat 
het betekent om als kind vanuit een niet-bevoorrecht milieu de schoolpoort binnen te stappen, 
kunnen hun lessen en de voorbeelden die ze daarin geven, hun stagebezoeken, hun gesprekken en 
hun omgang met studenten van deze visie doordrongen zijn (Valcke e.a., 2012). 
 
Praktische relevantie 
De output van het project is voor docenten, voor studenten-in-opleiding en voor het curriculum van 
de bachelor kleuteronderwijs interessant. De docenten en studenten inleefstage bestond uit 
gevarieerde methodieken, opdrachten, en getuigenissen in samenwerking met buurtwerk ‘t 
Lampeke. Vooral de ontmoetingskansen met mensen in kansarmoede en gesprekken met het 
onderwijswerkveld waren beklijvend. Uit de kwaliteitscontrole kwam een verbreding en verdieping 
van het bewustzijn voor diversiteit naar voren (afhankelijk van de beginsituatie van docenten en 
studenten). Het inzetten op inleefstages voor docenten (in plaats van studenten) heeft de voorkeur 
omwille van het preventieve effect. Op curriculumniveau werd gelobbyd voor een opleidingslijn 
m.b.t. diversiteit van het eerste naar het derde jaar. Een bundel met verbeteracties voor de 
kleuteropleiding werd samengesteld. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
Diverse outputs (zie hierboven) zijn overdraagbaar naar andere lerarenopleidingen. Er wordt gewerkt 
aan een draaiboek en navormingstraject. 
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Good practice 137 : Samen meer kennis en kunde: een PLG werkt aan 
woordenschatgroei bij kleuters in het S.B.O. 
A. Boland, Hogeschool iPabo, A. Arbouw, Hogeschool iPabo 
 
Ontwerponderzoek / PLG / woordenschat 
 

Abstract 
In deze good practice staat een gezamenlijk ontwerponderzoek van werkveld en opleiding centraal. 
Het onderzoek heeft tot doel het woordenschatonderwijs te verstevigen in de kleutergroep van een 
school voor speciaal basisonderwijs. Uitgangspunt van de school is een ontwikkelingsgerichte 
benadering en een centrale rol voor spel. 
 De professionele leergemeenschap (PLG) bestaat uit de de groepsleerkracht, een 
onderwijsassistente, de logopediste, een lio-stagiaire, een docent/onderzoeker en de lector Jonge 
kind van de Hogeschool iPabo. 
 Gekozen wordt voor ontwerpgericht onderzoek, in meerdere cycli. Een lio-stagiaire sluit aan met 
een afstudeeronderzoek dat binnen de onderzoekvraag past. Gerichte observaties van dagelijkse 
(woordenschat)activiteiten en gemeenschappelijke reflecties op praktijkervaringen vormen de basis 
om (deel)ontwerpen te evalueren en aan te scherpen. 
 Tijdens het proces is er een grote betrokkenheid in de PLG. Er , ontstaat er een steeds groter 
gemeenschappelijk denkkader dat vertaalt wordt naar verbeteringen in de praktijk. Toch zijn er ook 
belemmeringen, zoals het vrijwillige, c.q. vrijblijvende, karakter van de leergemeenschap. 
 In de presentatie staat reflectie op het functioneren van de PLG centraal. Daarnaast komt aan de 
orde welke relevante zaken het onderzoek heeft opgeleverd voor de onderwijspraktijk op het SBO en 
de opleidingspraktijk op de pabo. We sluiten af met enkele aanbevelingen. 
 

Korte beschrijving 
 In deze good practice wordt gereflecteerd op de samenwerking tussen lectoraat en werkveld. Via 
een leergemeenschap, waarin ontwerponderzoek is verricht, heeft professionalisering 
plaatsgevonden op meerdere niveaus, waarbij zowel leerkracht, student als docent/onderzoeker 
profiteerden. Er wordt ingegaan op het samen leren en de gerealiseerde professionele ontwikkeling. 
  
Onderwerp 
 In deze good practice staat de vraag centraal hoe een PLG, bestaande uit professionals in een school, 
een student en onderzoekers van de opleiding, een bijdrage kan leveren aan enerzijds verbetering 
van onderwijs en anderzijds professionalisering van alle betrokkenen in de PLG. Welke factoren zijn 
gunstig en ongunstig gebleken in het proces? 
 
Context 
 Een veel gerapporteerd praktijkprobleem bij het werken met jonge kinderen in de VVE is dat hun 
woordenschat erg laag is. VVE-methoden bieden veelal formele woordenschatactiviteiten die in de 
praktijk echter weinig effect blijken te hebben op de groei van de woordenschat en nauwelijks leiden 
tot gebruik van nieuwe woorden buiten de oefensituatie (Veldhuis, Arbouw en Boland, 2015; Slot, 
2014; Van Oers & Duikers, 2013). 
In een school voor speciaal basisonderwijs speelt eveneens de vraag hoe het gebruik van nieuwe 
woorden in vrijere settingen gestimuleerd kan worden door de professionals. Deze uitdaging is des te 
groter vanwege de specifieke onderwijsbehoeften van deze groep kinderen, die ook veelal 
Nederlands als tweede taal leren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een professionele 
leergemeenschap (PLG), bestaande uit een leerkracht, een onderwijsassistente, een logopediste en 
de onderbouwcoördinator van de SBO-school, hun lio-stagiaire/studente, een docent-onderzoeker 
en de lector Jonge Kind van Hogeschool iPabo. Vanwege de complexiteit van het educatieve 
vraagstuk wordt gekozen voor een ontwerponderzoek als design. In de PLG wordt in meerdere 
ontwerpcycli gewerkt aan verbetering van de betrokkenheid van de kinderen en de 
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woordenschatopbrengsten, door aanpassingen te doen in leerkrachthandelen. Observaties in 
verschillende contexten en gezamenlijke evaluatie en bijstelling van het ontwerp leiden tot betere 
afstemming op behoeften van de kinderen. 
Veel kennis blijkt paraat, terwijl het omzetten van deze kennis in een onderwijsontwerp meer 
gezamenlijke doordenking vraagt. Het systematisch evalueren van opbrengsten vraagt om 
ondersteuning door de onderzoekers van de opleiding. 
 
Doel 
 Het onderzoeksdoel is meerledig: i) de kinderen laten een toename van de productieve 
woordenschat zien in informele onderwijssettingen, ii) de betrokkenen in de school 
professionaliseren zich gezamenlijk in kennis en kunde rondom woordenschat, iii) de leerkracht en 
lio-stagiaire leren systematisch een praktijkprobleem onderzoeken, iv) onderzoekers leren 
samenwerken met professionals in ontwerpgericht onderzoek en krijgen zicht op taal- en 
spelontwikkeling van jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Theoretische inbedding 
 Blijvende en succesvolle professionalisering is sterk gebonden aan de realisatie van een PLG (Van 
Veen et al.,2010). Deelname aan een leergemeenschap heeft een positief effect op leraargedrag en 
leerlingprestaties. De leerling komt meer centraal te staan, de samenwerking tussen leraren wordt 
bevorderd, er is een sterkere focus op leren en sprake van empowerment van leraren (Vescio et al, 
2008). Belangrijke condities voor collectief leren in een PLG zijn dat de praktijk en de leerwensen van 
(aanstaande) professionals centraal staan en dat samen gewerkt wordt in concrete activiteiten, die 
met het werk in de klas verbonden zijn (Verbiest, 2003). 
In de huidige PLG bleek de focus op gezamenlijk leren met als doel de behoeften van de kinderen 
beter te leren begrijpen en erop af te stemmen, ruimte te bieden aan inbreng van alle betrokkenen. 
Aanwezige praktijkkennis en praktijkervaringen zijn consequent als vertrekpunt genomen, om daar 
vervolgens nieuwe theoretische kennis aan te verbinden en te verwerken in bijstellingen van het 
ontwerp. 
 
 Praktische relevantie 
Lerarenopleidingen willen (aankomende) leerkrachten optimaal ondersteunen bij het verwerven van 
relevante praktijkgerichte kennis. Deelname aan een professionele leergemeenschap, waarin de 
praktijk en leerwensen van (aanstaande) professionals centraal staan, blijkt hieraan een zinvolle 
bijdrage te leveren. Een adequate rol voor een docent-onderzoeker binnen een PLG bestaat uit het 
ruimte geven aan de inbreng van praktijkervaringen en van daaruit een onderzoeksmatige houding 
bij student en leerkracht te ondersteunen (Van Veen et al., 2010). 
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Good practice 20 : Bloggen door lerarenopleiders als brug tussen praktijk en 
onderzoek 
B.H. van Koeven, Hogeschool Windesheim, A.E.H. Smits, Hogeschool Windesheim 
 
Interactie over onderzoek / lerarenopleider / onderwijsblogs 
 

Abstract 
Aan de hand van voorbeelden uit onze eigen blog (> 100.000 pageviews) en die van anderen worden 
in deze bijdrage soorten onderwijsblogs besproken aan de hand van een aantal perspectieven: 
praktisch gehalte (how to ….), praktijkdilemma’s, wetenschappelijke dilemma’s, wetenschappelijke 
onderbouwing en de verbinding tussen onderzoek en praktijk. Vervolgens wordt specifiek ingegaan 
op de betekenis van dit medium voor lerarenopleiders met het oog op het integreren van praktijk en 
resultaten uit onderzoek. Aan de orde komt de kracht van praktijkdilemma’s als aanleiding voor 
blogs. Daarnaast gaan we op zoek naar wat we weten over ons lezerspubliek. Door wie en wanneer 
worden de blogbijdragen gelezen? Welke bijdrages zijn populair en welke minder. Wat is daarvoor de 
reden? We bespreken het belang van samenwerking bij het schrijven van een educatieve blog en we 
vragen ons af of bloggen een middel kan zijn om data te verzamelen. Ook gaan we in op visie-
onwikkeling en het opbouwen van een eigen kennisbasis via de blog. Tot slot laten we zien hoe een 
blog in de lerarenopleiding en in scholingsactiviteiten met leraren kan worden ingezet. 
 

Korte beschrijving 
In deze presentatie wordt besproken hoe onderzoeksresultaten die vanuit praktijkdilemma’s in blogs 
besproken worden op een vanzelfsprekende manier hun weg vinden naar zowel de 
lerarenopleidingen als het onderwijsveld. Blogs door lerarenopleiders waarin onderwijspraktijk en 
onderzoek worden verbonden, zijn voor lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen nog relatief 
nieuw. 
 
Onderwerp 
Het onderwerp van deze bijdrage is de betekenis van door lerarenopleiders geschreven blogs voor 
hun eigen professie, voor hun lezers en voor het onderwijs. 
 
Context 
In 2012 zijn we als lerarenopleiders gestart met het schrijven van een blog over taal- en 
leesonderwijs. Onze uitgangspunten zijn dat de onderwijspraktijk de basis vormt voor blogbijdragen, 
dat we die bijdragen altijd in samenspraak met elkaar schrijven en dat alle blogteksten onderbouwd 
zijn met behulp van onderzoeksevidentie. De blog blijkt in een behoefte te voorzien en wordt veel 
gelezen en gebruikt in het onderwijs. Al werkend hebben we onze blog verder ontwikkeld en hebben 
we ontdekt wat de betekenis van onze blog is voor onszelf als lerarenopleiders, voor onze lezers en 
voor het onderwijs. Dat willen we graag met andere lerarenopleiders delen. 
 
Doel 
Het doel van deze bijdrage is dat lerarenopleiders inzicht krijgen in de aard, de betekenis en het 
gebruik van onderwijsblogs. 
 
Theoretische inbedding 
Er is veel onderzoek bekend naar het gebruik van blogs als didactische tool in het onderwijs. Blogs 
voor leerlingen en studenten kunnen op allerlei manieren worden ingezet, onder andere in 
onderzoeksgroepen (Angelaina & Jimoyiannis, 2012). Daarnaast weten we dat leraren zelf dikwijls 
bloggen over hun ervaringen in de klas en dat door onderwijsexperts op grote schaal educatieve 
blogs worden geschreven die van wisselende kwaliteit zijn (Clyde, 2005). Over door lerarenopleiders 
geschreven blogs, gebaseerd op praktijkdilemma’s, verbonden met onderzoeksevidentie en bestemd 
voor het gebruik in het onderwijs aan (toekomstige) leraren is nog weinig bekend. Toch blijkt dat dit 
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type blogs de kloof tussen onderzoek en praktijk kan dichten, tot interactie over onderzoek kan 
leiden tussen studenten en hun begeleiders in het scholenveld en opleidingen of lectoraten naar het 
onderwijsveld een gezicht kan geven. 
 
Praktische relevantie 
Op de lerarenopleiding en in de onderwijspraktijk is veel behoefte aan informatie die onderbouwd is 
met behulp van literatuur. Lerarenopleiders gebruiken die in hun lessen, studenten voor het werken 
aan hun praktijkonderzoek en leraren in de praktijk om met hun team over actuele kwesties te 
spreken. Onze blog voorziet in deze behoefte. Vanuit vragen uit de onderwijspraktijk schrijven we in 
samenspraak met elkaar onderbouwde onderwijsblogs die hun weg naar een groot publiek vinden. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
We hebben onze blog op verschillende manieren geëvalueerd. We weten hoeveel de blog wordt 
gelezen en op welke momenten en welke blogs populair zijn en welke minder. Ook hebben we zicht 
op de vraag wie onze lezers zijn. We kunnen concluderen dat onze blog zijn weg heeft gevonden naar 
collega lerarenopleiders, taal/leesexperts, logopedisten, bibliothecarissen, leraren basis- en 
voortgezet onderwijs en studenten aan lerarenopleidingen. 
 
Referenties 
Angelaina, S. and Jimoyiannis, A. (2011) Educational Blogging: Developing and Investigating a 

Students' Community of Inquiry. Jimoyiannis, A. (ed). Research on e-Learning and ICT in 
Education. ID1., Dept. of Social and Educational Policy, University of Peloponnese (169-182).  

Clyde, Laurel A. (2005) Educational blogging. Teacher Librarian 32 (3). 43-45. 
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Good practice 134 : Lesson Study: methodiek voor het bevorderen van 
vakdidactische expertise van beginnende docenten 
F. van Vugt, R. Zwart, Universiteit Utrecht, J. van Tartwijk, Universiteit Utrecht, P. Sloep, Open 
Universiteit 
 
Lesson Study / startende leraren / vakdidactische expertise 
 

Abstract 
Om beginnende docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van vakdidactische expertise is 
Lesson Study (LS) een geschikte strategie. In LS werken docenten samen in een cyclisch proces aan 
het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les. De Universiteit Utrecht zet, in samenwerking 
met scholen in de regio, LS in voor de begeleiding van startende leraren. Eerste ervaringen laten zien 
dat de vakdidactische expertise van de deelnemende docenten toeneemt en dat de docenten 
rapporteren deze vorm van collectief leren en praktijkgericht onderzoek als zinvol, prettig en 
motiverend te ervaren. De volgende fase van het project is scholen in staat stellen zelfstandig LS op 
te zetten en te begeleiden. In het najaar van 2015 is een train-de-trainer programma gestart waar 
zeven scholen aan meedoen. 
 

Korte beschrijving 
De presentatie past goed binnen het thema omdat Lesson Study (LS) een vorm is van collectief 
professionaliseren door middel van praktijkgericht onderzoek. In LS werken docenten samen in een 
cyclisch proces aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les met het oog op het 
ontwikkelen van hun vakdidactische expertise. 
 
Onderwerp 
Zodra een beginnend docent in staat is een veilig en stimulerend klasklimaat te vestigen en een 
effectieve instructie te verzorgen, doorgaans na het eerste jaar, kan de focus verlegd worden naar 
verdere vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping. Hoe leren de leerlingen het beste in mijn vak? 
Hoe ontwerp ik een activerende en motiverende les? Hoe ga ik om met verschillen tussen leerlingen? 
Voor het verkennen van deze vragen is Lesson Study (LS) een geschikte strategie. 
 
Doel en theoretische inbedding 
LS is een geschikte strategie voor het vergroten van deze professionele kennis omdat het aan veel 
kenmerken van effectieve docentprofessionalisering voldoet (van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop, 
2010), het leren vertrekt vanuit en gesitueerd is in de eigen praktijk (Van Driel & Berry, 2012), en LS 
veel elementen bevat die veiligheid garanderen (Dudley, 2013; Dudley, 2014). 
In LS werken docenten samen in een cyclisch proces (zie figuur 1) aan het ontwerpen, uitvoeren en 
onderzoeken van een les met het oog op het (verder) ontwikkelen van hun (vak)didactische expertise 
(Cerbin & Kopp, 2006; Doig & Groves, 2011; Fernandez & Yoshida, 2004; Lewis, Perry, & Murata, 
2006). Kenmerkend voor LS zijn het gezamenlijk ontwerpen, het daadwerkelijk uitvoeren van de les, 
het live observeren, herontwerpen en opnieuw uitvoeren. 
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Figuur 1 De Lesson Study cyclus (aangepast op basis van Stepanek, Appel, Leong, Mangan, & Mitchell, 2007, p.3) 

 
LS wordt in de literatuur geassocieerd met hoge prestaties (Barber & Mourshed, 2007; Dudley, 2014; 
Stigler & Hiebert, 1999) en er veel zijn studies die positieve effecten rapporteren (Chassels & 
Melville, 2009; Dudley, 2013; Lewis et al., 2006; Ming Cheung & Yee Wong, 2014; Xu & Pedder, 2014; 
Yoshida & Jackson, 2011). Effecten die gerapporteerd worden zijn toegenomen professionele kennis 
van docenten, onder meer ten aanzien van didactische strategieën en het leren van leerlingen, de 
ontwikkeling van een samenwerkingscultuur en meer werkplezier. 
 
Context 
De Universiteit Utrecht heeft LS ingebed in een driejarig inductiearrangement dat ontwikkeld is in het 
kader van het landelijk project Begeleiding van Startende Leraren (BSL). Dit project heeft als doel de 
professionele doorgroei van beginnende leraren te bevorderen en voortijdige beroepsuitval terug te 
dringen (Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, 2014). Scholen die aan het BSL-project 
deelnemen, kunnen LS inzetten voor startende leraren in het tweede en derde jaar van het 
arrangement. 
In het schooljaar 2014-2015 hebben drie scholen voorgezet onderwijs in de regio Utrecht, met in 
totaal vijf LS-teams, deelgenomen aan de eerste tranche. Deelname van beginnende docenten was 
voorwaardelijk voor deelname aan het project. Er werd gestimuleerd aan de teams ook ervaren 
docenten toe te voegen. De LS-teams kozen onderzoeksthema’s op het gebied van het activeren en 
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motiveren, differentiëren en het ontwikkelen van leerstrategieën bij leerlingen. Drie groepen waren 
vakhomogeen, de overige twee vakheterogeen. 
 
Opbrengst van een evaluatie van de praktijk 
Eerste ervaringen laten zien dat de vakdidactische expertise van de deelnemende docenten 
toeneemt. Docenten leren van het ontwerpen, geven en nabespreken van lessen, en gerichte 
observatie van leerlingen. Ingebrachte literatuur wordt nauwelijks benut, terwijl een externe 
procesbegeleider wel cruciaal lijkt voor het gaande houden van het leerproces. Docenten 
rapporteren deze vorm van collectief leren en praktijkgericht onderzoek als zinvol, prettig en 
motiverend te ervaren. In het najaar van 2015 is de volgende fase van het project gestart: een train-
de-trainer traject met zeven scholen en in totaal 11 LS-teams. Het doel is scholen in staat te stellen 
zelfstandig LS toe te passen in het kader van BSL.  
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Ontwikkelplan 22 : Optimaal MaxiTAAL!2: Verhogen van de kwaliteit van de 
taal- denkvaardigheidsbevorderende interactievaardigheden van de 
kleuteronderwijzer 
M. Algoet, Odisee 
 
Denkvaardigheid / kleuteronderwijs / taalvaardigheid 
 

Abstract 
De kwaliteit van de interactievaardigheden van de kleuteronderwijzer is een proximale determinant 
voor de taal- en denkvaardigheidsontwikkeling, die het verdere schoolsucces van kinderen bepalen 
(Gosse, McGinty, Mahsburn, Hoffman & Pianta, 2013). 
Optimaal MaxiTAAL!2 bouwt verder op een onderzoek uit 2014-2015, Optimaal MaxiTAAL! In dat 
onderzoek in de tweede en derde kleuterklas werden de tijdsbesteding en de kwaliteit van de taal- 
en denkvaardigheid-stimulerende interactievaardigheden van de leerkracht onderzocht. De eerste 
conclusie was dat een derde van de officiële onderwijstijd naar niet-onderwijsactiviteiten gaat, zoals 
fruit eten en verplaatsingen. De kwaliteit van de interactievaardigheden van de leerkracht ligt op 
deze momenten zeer laag (onderzoeksinstrument: CLASS Pre-K). De tweede conclusie is dat tijdens 
de overige twee derden van de onderwijstijd - de onderwijsactiviteiten - de kwaliteit van de 
interactievaardigheden weliswaar hoger, maar nog altijd laag scoort. 
Optimaal MaxiTAAL!2 wil, naast een publicatie met tijdsbesparende en taal- en denkvaardigheids-
bevorderende tips, via ontwerponderzoek (de voorwaarden voor) een reflectie- en trainingstraject 
opstellen, zowel voor de opleiding bachelor kleuteronderwijs als voor het werkveld. 
Onderzoek toont immers aan dat de interactievaardigheidskwaliteit kan stijgen, via een 
trainingsparcours met video-opnames, supervisie en coaching (Cabell, Justice, McGinty, DeCoster, 
Lindsay & Forston, 2015). 
 

Korte beschrijving 
Optimaal MaxiTAAL!2 past binnen zichtlijnen 3 en 5. De resultaten van dit ontwerponderzoek krijgen 
weerklank in alle opleidingsfases van de bacheloropleiding Kleuteronderwijs Odisee Brussel vanaf 
2015-2016. Daarnaast zorgen de publicatie en bijhorende trainingen die het gevolg zijn van dit 
onderzoek voor de impact in het werkveld. 
 
Inleiding 
Kleuters met een goed ontwikkelende taal- en denkvaardigheid hebben meer kans op schoolsucces 
dan minder taal-denkvaardige leeftijdsgenoten (Gosse, McGinty, Mahsburn, Hoffman & Pianta, 
2013). De kwaliteit van de interactievaardigheid van de leerkracht is dé bepalende factor voor de 
taal- en denkontwikkeling van kleuters op school. 
Optimaal MaxiTAAL!2 wil dit academiejaar via ontwerponderzoek (de voorwaarden voor) reflectie- 
en trainingstrajecten opstellen om de kwaliteit van de interactievaardigheden van de 
kleuteronderwijzer te bevorderen. Er wordt in twee trajecten voorzien: een intens traject, voor alle 
opleidingsfases van de Bachelor Kleuteronderwijs Odisee Brussel; en een trainingstraject voor het 
werkveld. 
 
Theoretisch kader 
In het kleuteronderwijs wordt de laatste decennia sterk ingezet op taalvaardigheids- en (meer 
recent) op taaldenkontwikkeling. Immers: een goede mondelinge taalbeheersing, vooral wat betreft 
hogere cognitieve taalfuncties, is de voorspeller van schoolsucces vanaf het lager onderwijs (Cabell, 
Justice, Piasta, Curenton, Wiggins, Turnbull, & Petscher, 2011), met name voor leren lezen, 
begrijpend lezen en rekensucces (Wasik & Hindman, 2013; McCormick, O’Connor, Cappella & 
McClowry, 2013). 
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Voor een krachtige taalleeromgeving zijn een goede klashuishouding en een positieve relatie met de 
kinderen zeer belangrijk, vooral voor SES-kinderen (Janssens, 2009; Mc.Cormick e.a., 2013; Pianta, 
LaParo & Hamre, 2008). 
Als dan echter in de gecreëerde leerruimte geen of onvoldoende taal-denkontwikkelende 
interactievaardigheden worden ingezet, blijft de taalverwervingsoutput bij de kleuters gering 
(Burchinal, Vandergrift, Pianta & Mashburn, 2010; Dickinson, 2011). 
Een vooronderzoek uit 2014-2015, Optimaal MaxiTAAL! toont aan dat de kwaliteit van de taal- en 
denkontwikkelende interactievaardigheden van de kleuteronderwijzers in de tweede en derde 
kleuterklas over het algemeen laag is, en het laagst tijdens routines en overgangsmomenten, zoals 
opruimen, fruit eten, verplaatsingen. 
Internationaal onderzoek toont dezelfde tendens (Cabell, DeCoster, LoCasale-Crouch, Hamre, Pianta, 
2013; de Haan, Elbers & Leseman, 2013; Dickinson, Freiberg & Barnes, 2011; Fuligni, Howes, Hung, 
Hong & Lara-Cinisomo, 2012). 
 
Praktische relevantie 
Binnen- en buitenlandse cijfers tonen aan dat de schoolloopbaan van menig (vooral SES -)kind een 
vertraagde start, een verlengd parcours of een lage output vertoont (Dickinson, 2011; Nicaise & 
Poesen-Vandeputte, 2010; Pisa Vlaanderen, 2012). Er zijn (structurele) factoren die het (taal)leren 
beïnvloeden, waar de kleuteronderwijzer geen invloed op heeft (bv. peerinvloed van het aantal 
kansrijke native speakers), maar andere aspecten, zoals de kwaliteit van de eigen 
interactievaardigheden - een proximale determinant van schoolsucces - heeft de kleuteronderwijzer 
wel in de hand (Lamy, 2012; Slot, 2014). 
Veel onderzoekers pleiten om sterker in te zetten op taaldenkvaardigheden (Justice, Mashburn, 
Hamre & Pianta, 2006; Justice, Mashburn, Pence & Wiggins, 2008; LiLi, 2011; Pianta e.a., 2014a & 
2014b, Wasik & Hindman, 2015; Zucker, Justice, Piasta, Kaderavek, 2012). 
Immers: een kleine vooruitgang in de interactievaardigheden van de leerkracht heeft immers al 
effect op de (cognitieve) ontwikkeling van de kleuters (Burchinal e.a., 2008; Cabell e.a., 2015; 
Connor, Morisson, Slominski, 2006; Hall, Sylva, Sammons, Melhuish, Siraj-Blatchford & Taggart, 2012; 
McCollum, Hemmeter, Hsieh, 2011; McCormick e.a.: 2013; Tompkins e.a., 2013). 
De CLASS-principes kennen, volstaat echter niet om ze ook spontaan in te zetten. Vorming en 
training, gevolgd door coaching met - al dan niet online - supervisie aan de hand van video-opnames 
van de eigen klaswerking geeft de beste resultaten (Cabell e.a., 2015; Fukkink & Tavecchio, 2010; 
Henricks & Leseman, 2013; Lee, Kinzie & Whittaker, 2012; Mashburn, Downer, Hamre, Justice, & 
Pianta, 2010; Massey, Khara, Justice & Bowls, 2008; McCollum e.a.: 2011; Pianta e.a.: 2014a; Pianta 
e.a.: 2014b; Wasik e.a., 2012; Zan, 2014). 
Voor en met zowel studenten als het werkveld worden volgens bovenstaande principes via 
ontwerponderzoek twee trajecten opgesteld, waarbij de CLASS Pre-K als leidraad en observatie-
instrument blijft dienen. Beide treden vanaf 2016-2017 in werking. 
Het zou mooi zijn om in een vervolgonderzoek ook de vooruitgang van de taal- en denkvaardigheid 
van de kleuters in kaart te brengen. 
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Ontwikkelplan 41 : CLIL Monitor, de aanzet tot een academisch-professionele 
leergemeenschap rond meertalig onderwijs 
E. Struys, Vrije Universiteit Brussel, J. Surmont, Vrije Universiteit Brussel 
 
CLIL 
 

Abstract 
Deze presentatie stelt het CLIL Monitor-project voor waarbij onderzoekers van de Vakgroep Taal- en 
Letterkunde samenwerken met negen scholen die in 2014 met een CLIL-project zijn gestart. 
Om toelating te krijgen voor CLIL moeten scholen een jaar op voorhand een vrij omvangrijk 
aanvraagdossier indienen bij de Vlaamse overheid. Er worden hierbij duidelijk verwachtingen 
vooropgesteld met betrekking tot de monitoring van het CLIL-project. Vaak blijken scholen 
onvoldoende voorbereid om aan deze hoge verwachtingen te voldoen. 
Het CLIL Monitor-project poogt in beperkte mate deze problemen te remediëren door scholen te 
ondersteunen bij de implementatie van een degelijke kwaliteitszorg die tegemoetkomt aan de eisen 
en verwachtingen van de overheid. Na een eerste rondvraag bleken er 9 scholen geïnteresseerd om 
in het project te starten. In mei 2015 werd een startevent gehouden waarbij het project werd 
voorgesteld op de VUB en de partners aan elkaar werden voorgesteld. Momenteel wordt het project 
geïntegreerd in het verschillende Master-opleidingsonderdelen. Het kadert volledig binnen de 
doelstelling van de taalkundige opleidingen aan de VUB om het onderzoek beter af te stemmen op 
de reële behoeften van het werkveld en het onderwijs beter af te stemmen op de vaardigheden die 
de studenten nodig hebben in een meertalige omgeving. 
 

Korte beschrijving 
Met de CLIL Monitor willen we als taalkundig onderzoeksinstituut scholen ondersteunen bij de 
kwaliteitszorg rond hun meertalig onderwijsproject. Op die manier komen we tot nieuwe 
teamverbanden die een meerwaarde bieden voor beide partijen. 
 
Voorstel 
Deze presentatie stelt het CLIL Monitor-project voor waarbij onderzoekers van de Vakgroep Taal- en 
Letterkunde samenwerken met negen scholen die in 2014 met een CLIL-project zijn gestart. 
Sinds 2014 geeft de Vlaamse overheid secundaire scholen de mogelijkheid een CLIL-project voor te 
stellen. CLIL staat voor ‘content and language integrated learning’; concreet betekent dit voor 
Vlaamse scholen dat 20% van het curriculum (naast de vreemde talen) in het Frans, Engels of Duits 
wordt aangeboden. Na de eerste aanvraagronde in 2014 zijn 35 Vlaamse scholen van start gegaan 
met CLIL; een jaar later is dat aantal al gestegen naar 61 scholen. Om toelating te krijgen voor CLIL 
moeten scholen een jaar op voorhand een vrij omvangrijk aanvraagdossier indienen bij de Vlaamse 
overheid. Dit aanvraagdossier wordt op basis van 14 kwaliteitscriteria volledig gescreend. Enkel 
indien de scholen op al deze criteria een goede score behalen, mogen ze van start gaan met CLIL. 
Opmerkelijk is dat 2 van de 14 kwaliteitscriteria duidelijk verwachtingen vooropstellen met 
betrekking tot de monitoring van het CLIL-project. In het luik kwaliteitszorg wordt scholen 
bijvoorbeeld gevraagd in te gaan op de ‘aanpak van de effectmeting’ en op de ‘identificatie van wijze 
van gegevensverzameling en van wijze van analyse ervan’. Vaak blijken scholen onvoldoende 
voorbereid om aan deze hoge verwachtingen te voldoen. 
 
Het CLIL Monitor-project poogt in beperkte mate deze problemen te remediëren door scholen te 
ondersteunen bij de implementatie van een degelijke kwaliteitszorg die tegemoetkomt aan de eisen 
en verwachtingen van de overheid. De doelstelling van de CLIL Monitor is een academisch-
professionele leergemeenschap rond meertalig onderwijs te creëren. Deze leergemeenschap kan de 
uitbouw van een CLIL-traject ondersteunen doordat er een platform gecreëerd waarbij scholen 
worden samengebracht om gezamenlijk en onder begeleiding na te denken over problemen 
waarmee ze worden geconfronteerd in de CLIL-onderwijspraktijk. Het contact met de 
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onderwijspraktijk biedt kansen voor onderzoekers om (toegepast) taalkundige en/of 
(taal)onderwijskundige onderzoeksvragen in een ‘real-life’ context te testen, maar omgekeerd ook 
om probleemstellingen uit de praktijk naar een academische vraagstelling te vertalen. 
 
Na een eerste rondvraag bij de 35 scholen die in 2014 met CLIL van start zijn gegaan, bleken er 9 
scholen geïnteresseerd om in het project te starten. In mei 2015 werd een startevent gehouden 
waarbij het project werd voorgesteld op de VUB en de partners aan elkaar werden voorgesteld. 
Momenteel wordt het project geïntegreerd in het Master-opleidingsonderdeel ‘Onderwijs van 
Nederlands aan anderstaligen’. In het kader van de werkcolleges van dit opleidingsonderdeel maken 
studenten een analyse van het CLIL-traject in één welbepaalde school na één jaar. Het 
minionderzoek wordt eind december aan de scholen voorgesteld. Verder wordt het CLIL Monitor-
project geïntegreerd in de onderwijs- en onderzoeksstage die de Master of Linguistics and Literary 
Studies aan haar studenten aanbiedt binnen de nieuw-ingerichte module ‘Multilingualism and 
Foreign Language Acquisition’. 
 
Het CLIL Monitor-project kadert dus volledig binnen de doelstelling van de taalkundige opleidingen 
aan de VUB om het onderzoek beter af te stemmen op de reële behoeften van het werkveld en het 
onderwijs beter af te stemmen op de vaardigheden die de studenten nodig hebben in een meertalige 
omgeving. 
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Ontwikkelplan 62 : Modelling door lerarenopleiders: professionele 
ontwikkeling met behulp van een kijkkader  
M. Bouckaert, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M. van Asten, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, E. 
Coumans, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Q. Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M. Veraa, 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
Intervisie / kijkkader / modelling 
 

Abstract 
Leden van de kenniskring “Professionalisering van Leraren en Lerarenopleiders”(Fontys 
Lerarenopleiding Tilburg) zijn voornemens een intervisiegroep op te zetten waarin opleiders met 
elkaar van gedachten wisselen over het begrip modelling: het voordoen, expliciteren en legitimeren 
van wat het zou kunnen betekenen om docent te zijn en bepaalde didactische en pedagogische 
keuzes te maken. Aan de hand van een door Powell (2015) opgesteld kijkkader willen zij zich 
ontwikkelen in hun professionele rol als “leraar van leraren”. 
Hoe deze intervisiegroep te werk gaat, wie er aan deelnemen, welke vragen en dilemma’s centraal 
staan, en wat de beoogde of mogelijk onverwachte leeropbrengsten kunnen zijn, zal in deze 
bijeenkomst samen met de aanwezige congresdeelnemers verkend worden. Uitwisseling van 
ervaringen met modelling en met professionele ontwikkeling op dit gebied zullen centraal staan; 
congresdeelnemers worden van harte uitgenodigd hun praktijkvoorbeelden te delen. Doel van de 
bijeenkomst is te komen tot een concretere invulling van dit intervisietraject, waarmee opleiders in 
hun eigen context aan de slag kunnen. 
 

Korte beschrijving 
Dit ontwikkelplan past binnen het congresthema “Professionaliseren (in en) door onderzoek”omdat 
het beoogde intervisietraject een vorm van onderzoek naar de eigen modelling-praktijk zal zijn, met 
als doel deze praktijk te verbeteren. Door middel van deelname aan dit traject professionaliseren 
lerarenopleiders; zij wisselen hun individuele kennis en ervaringen uit, en doen nieuwe gezamenlijke 
kennis en ervaringen op. 
 
Lopende tekst 
Lerarenopleiders vervullen een voorbeeldrol voor studenten; de manier waarop zij hun onderwijs 
vormgeven is een voorbeeld voor de (aankomende) leraren. Hoewel deze rol in de internationale 
literatuur (zie hieronder) als belangrijk wordt aangemerkt zijn veel lerarenopleiders 
‘handelingsverlegen’ als het gaat om hoe dit moet worden aangepakt. 
Een lerarenopleider is de ‘leraar van de leraar’; Murray en Male (2005) spreken over ‘second order 
practitioners’, waarmee ze refereren ze aan de taak van lerarenopleiders om naast het schoolvak ook 
les te geven over het lesgeven, via modelling en bespreking hun eigen didactisch handelen. Deze 
voorbeeldrol staat in de grondslag van de beroepsstandaard van de VELON (Melief, van Rijswijk, 
Tigchelaar, 2012) en wordt nader uitgewerkt in het bekwaamheidsgebied ‘opleidingsdidactisch 
bekwaam’. Loughran (2014) refereert aan deze rol als hij het heeft over de taak van opleiders ‘to 
teach about teaching’, hetgeen onder andere impliceert ‘making the tacit nature of practice explicit 
(for oneself and others- especially students of teaching)’ (Loughran, 2014, p. 275). Lunenberg, 
Korthagen en Swennen (2007) onderscheiden vier vormen van modelling: 1) implicite modelling; 2) 
expliciete modelling; 3) explicite modelling waarbij de transfer naar de eigen praktijk van studenten 
ondersteund wordt; 4) het verbinden van exemplarisch gedrag met theorie. 
 
Op de ATEE conferentie 2015 in Glasgow woonden we een presentatie bij van David Powell die op 
basis van bovenstaande uitgangspunten zelf als opleider aan de slag is gegaan met het expliciteren 
van zijn handelen als opleider. In zijn presentatie liet hij een ‘viewing frame’ zien dat hij heeft 
ontwikkeld op basis van de vier manieren van modelling van Lunenberg et al. (2007) en dat hij 
gebruikt om met studenten in gesprek te gaan over zijn (vak)didactische aanpak. 
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Powells aanpak inspireerde ons en we hebben na de conferentie al veel heen en weer gemaild over 
het gebruik van het viewing frame. Als leden van de kenniskring ‘Professionalisering van leraren en 
lerarenopleiders’ zijn we van plan in ons instituut een intervisiegroep op te zetten waarin opleiders 
met elkaar van gedachten wisselen over het begrip modelling: het voordoen, expliciteren en 
legitimeren van wat het zou kunnen betekenen om docent te zijn en bepaalde didactische en 
pedagogische keuzes te maken. Aan de hand van het door Powell (2015) opgestelde kijkkader willen 
wij ons ontwikkelen in de professionele rol als “leraar van leraren”. 
 
Hoe deze intervisiegroep te werk gaat, wie er aan deelnemen, welke vragen en dilemma’s centraal 
staan, en wat de beoogde of mogelijk onverwachte leeropbrengsten kunnen zijn, zal in deze 
bijeenkomst samen met de aanwezige congresdeelnemers verkend worden. Uitwisseling van 
ervaringen met modelling en met professionele ontwikkeling op dit gebied zullen centraal staan; 
congresdeelnemers worden van harte uitgenodigd hun praktijkvoorbeelden te delen. Doel van de 
bijeenkomst is te komen tot een concretere invulling van dit intervisietraject, waarmee opleiders in 
hun eigen context aan de slag kunnen. 
 
Referenties 
Loughran, J. (2014). ‘Professionally developing as a teacher educator’. Journal of Teacher Education, 

65 (4), 271-283.  
Lunenberg, M., Korthagen, F., & Swennen, A., (2007). ‘The teacher educator as a role model'. 

Teaching and Teacher Education. 23 (5). 586-601.  
Melief, K., Van Rijskwijk, M, & Tigchelaar, A. (2012). De beroepsstandaard voor Lerarenopleiders, 

referentiekader voor de beroepsgroep. VELON.  
Murray, J. and T. Male (2005). Becoming a teacher educator: evidence from the field. Teaching and 

teacher Education 21 (2005), 125-142. Elsevier Ltd.  
Powell, D. (2015). ‘The 'untidy' world of teacher educator collaboration'. Presentatie op de ATEE 

conferentie Teacher Education through Partnerships and Collaborative Learning Communities 
in Glasgow, Groot-Brittannië . 
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Ontwikkelplan 74 : Leraren opleiden voor het Beroepsonderwijs 
A. Lievaart, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M. van der 
Plas, Scalda, A.J.M. Denissen, Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, S. 
Huveneers, Koning Willem I College, H. van de Sande, ROC Tilburg 
 
Opleiden voor beroepsonderwijs / transitie / werkplekleren 
 

Abstract 
De lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in Nederland bereidt op dit moment vooral 
studenten voor op het lesgeven in het algemeen vormend onderwijs (avo) en minder op het lesgeven 
in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs ((v)mbo). Door het creëren van een 
opleidingsroute voor het lesgeven in dit laatste type onderwijs wordt geprobeerd hieraan tegemoet 
te komen. 
Belangrijke vragen die leven binnen de kenniskring van het lectoraat Werkplekleren zijn: wat zijn de 
verschillen tussen avo en het mbo, en wat zijn specifieke kenmerken van het mbo? Vervolgens is het 
de vraag waar bij het opleiden van leraren voor het lesgeven in het mbo rekening gehouden moet 
worden. 
Naar deze vragen is door een aantal leden van de kenniskring, vanuit hun betrokkenheid bij het mbo 
als school- of instituutsopleider, praktijkonderzoek gedaan. Dit levert ideeën en aanpakken op voor 
het opleiden van aanstaande leraren voor het mbo op de werkplek: ‘hoe vindt de omslag plaats van 
vakman naar vakdocent’, ‘hoe kunnen we studenten helpen om in een algemeen vak als bijvoorbeeld 
Nederlands of wiskunde elementen uit het beroep in te brengen’, etc. 
Er zullen meerdere aanpakken kernachtig worden gepresenteerd en op een interactieve manier 
verder worden uitgewerkt met de deelnemers aan de bijeenkomst.  
 

Korte beschrijving 
Binnen de kenniskring werkplekleren wordt door instituuts- en schoolopleiders praktijkonderzoek 
gedaan naar werkplekleren. Tijdens deze bijeenkomst worden meerdere aanpakken die voortkomen 
uit praktijkonderzoek binnen de kenniskring, gepresenteerd. Deze aanpakken zijn erop gericht om 
studenten beter voor te bereiden op hun taak als docent in het mbo. 
 
Inleiding 
De lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in Nederland bereidt studenten vooral voor op 
het lesgeven in het algemeen vormend onderwijs (avo) en minder op het lesgeven in het 
(voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Door het creëren van een opleidingsroute 
voor het lesgeven in dit laatste type onderwijs wordt geprobeerd hieraan tegemoet te komen. 
Belangrijke vragen binnen de kenniskring van het lectoraat Werkplekleren zijn wat de verschillen zijn 
tussen avo en het mbo en wat specifieke kenmerken zijn van het mbo. Vervolgens is het de vraag 
waar bij het opleiden van leraren voor het lesgeven in het mbo rekening gehouden moet worden.  
 
Theoretisch kader 
Uit verschillende onderzoeken en bronnen (Onderwijsraad, 2011; Projectgroep, 2013) ) wordt 
duidelijk wat de verschillen zijn tussen het algemeen vormend onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs. Die verschillen komen er op neer dat voor het mbo van belang is bijvoorbeeld 
kennis hebben van het beroepenveld, het beschikken over specifieke pedagogische en didactische 
competenties, en kunnen functioneren in competentiegericht onderwijs en op het werken met 
kwalificatiedossiers. 
Het ‘transitie’ begrip helpt om de specifieke processen die plaats vinden bij het opleiden van 
aanstaande leraren voor het mbo te begrijpen en te duiden wat zij meemaken. Transitie (Bronkhorst, 
2013) betekent dat individuen bewegen tussen twee praktijken. Hier horen processen bij als grenzen 
overschrijden, boundary crossing (Akkerman & Bakker, 2011).Bij het opleiden voor het mbo is sprake 
van twee doelgroepen waarvoor de transitie processen verschillend lijken: er is een groep die al heel 
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goed in hun vak is en kennis heeft van de beroepspraktijk maar die moeten de omslag maken naar 
goed worden als docent. Er is een groep die al goed is in het docentschap maar die moet de omslag 
maken om daarin de beroepscomponent een plek te geven. 
 
Praktische relevantie 
Nu de tweede graads lerarenopleidingen nadrukkelijk de opdracht hebben gekregen om aanstaande 
leraren beter voor te bereiden op het lesgeven in het mbo is de behoefte groot om zicht te krijgen op 
wat het specifieke aan het mbo is en hoe de opleidingsroute voor het lesgeven in dit type onderwijs 
ingevuld en vormgegeven kan worden.Dit is relevant voor de lerarenopleiders die aan de instituten 
verbonden zijn en voor de werkplekbegeleiders en schoolopleiders die in het mbo de studenten van 
de lerarenopleiding begeleiden en opleiden.Uiteindelijk moet dit leiden tot leraren die beter 
voorbereid zijn voor en goed in staat zijn tot lesgeven in het beroepsonderwijs.  
 
Te verwachten opbrengst 
De ontwikkelplannen die worden gepresenteerd zijn het resultaat van praktijkonderzoek dat door 
leden van de kenniskring van het lectoraat Werkplekleren wordt gedaan. Een kenniskring is een 
onderzoeksgroep die bestaat uit lerarenopleiders van instituten en scholen die kleinschalig 
onderzoek doen in en naar hun eigen praktijk.De leden van de kenniskring zijn allemaal praktisch 
werkzaam in het mbo en betrokken bij het opleiden van leraren daarin. De opbrengsten die 
gepresenteerd zullen worden, zijn praktisch van aard en betekenisvol voor het concreet opleiden van 
studenten.Er zullen meerdere aanpakken kernachtig worden gepresenteerd: een aanpak om 1e jaars 
studenten uit de lerarenopleiding intensief kennis te laten maken met het mbo, een aanpak om 
studenten die al goed zijn in hun vak ook goed te laten worden in het leraar zijn, een aanpak om 
studenten te helpen in hun vak aan te sluiten bij de beroepsinteresses van hun leerlingen en een 
aanpak om studenten te helpen met meer zelfvertrouwen hun rol als leraar in het mbo in te 
vullen.Vervolgens worden deze aanpakken samen met de deelnemers aan de bijeenkomst verder 
uitgewerkt en verbonden met hun praktijk. 
 
Referenties 
Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011). Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational 

Research, 81(2). 132-169.  
Bruijn, E. de (2013). Docent zijn in het middelbaar beroepsonderwijs. TH&MA Tijdschrift voor Hoger 

Onderwijs & Management, 20(2), 53-58.  
Bronkhorst, L.H. (2013). Research-based teacher education. Interactions between research and 

teaching. Utrecht. Proefschrift.  
Onderwijsraad (2011). Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar onderwijs. Den 

Projectgroep afstudeerrichtingen. (2013). De leraar (v)mbo in de curricula van de 
tweedegraads lerarenopleidingen. ADEF, Hogeschool Inholland. 
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Good practice 124 : Rekenen op taal: ontwikkelen in én vanuit een 
professionele leergemeenschap 
T. Van Houtven, Thomas More, L. Verheyden, UC Leuven-Limburg 
 
Coconstructie  / professionele leergemeenschap / vakoverschrijdend werken 
 

Abstract 
In het SoE-project ‘Rekenen op taal’ (sept. ‘14 - aug. ‘16) vormt een professionele leergemeenschap 
(PLG) de motor van een onderwijsinnovatie rond taalbewust wiskundeonderwijs in de 
lerarenopleiding Lager onderwijs van drie hogescholen. Centraal in de werking van de 
leergemeenschap in het eerste projectjaar staat het onderzoekend en samenwerkend construeren 
van een referentiekader voor taalbewust wiskundeonderwijs. In het tweede projectjaar verschuift de 
functie van de leergemeenschap naar die van klankkast voor de miniprojecten die door wisselende 
duo’s van projectmedewerkers gerealiseerd worden, elk in de eigen onderwijscontext én met een 
eigen finaliteit. 
De concrete realisatie van de professionele leergemeenschap ‘Rekenen op taal’ leert ons enerzijds 
het belang van een heterogeen (vakoverschrijdend, hogeschool-overschrijdend) samengesteld team, 
van inspirerend coachen, van samenwerken binnen een taakgerichte, functionele aanpak (bv. samen 
taalbewuste wiskundelessen ontwerpen voor het lager onderwijs of de lerarenopleiding), en van 
planmatig werken (doelgericht én doeltreffend) met aandacht voor kritische vriendschap en 
uitnodiging tot verantwoording. Anderzijds stellen we de innovatiekracht vast van de mogelijkheid 
om nieuwe inzichten meteen - weliswaar ondersteund en begeleid - te vertalen naar de eigen 
(concrete) onderwijspraktijk. 
Dit praktijkverhaal wil inspireren en informeren: een PLG werkt, tenminste als aan bepaalde 
voorwaarden voldaan is. 
 
Korte beschrijving 
Via dit ‘good example of practice’ kom je te weten wat de hefbomen en valkuilen zijn van een 
concrete, projectgebonden vak- en hogeschooloverschrijdende professionele leergemeenschap (PLG) 
die als motor beschouwd wordt van een duurzaam innovatieproces rond taalbewust 
wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding Lager onderwijs. 
 
Onderwerp 
Het tweejarig School-of-Educationproject ‘Rekenen op Taal’ (‘14-’16) heeft als doel om het 
wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding Lager onderwijs (BaLO) te ondersteunen bij de integratie 
van taalbewust onderwijs. Om dat doel te bereiken wordt binnen het SoE-project gewerkt met een 
professionele leergemeenschap (PLG) als motor van de innovatie/implementatie (Katz, Earl & Ben 
Jafaar, 2009). Dit ‘example of practice’ wil illustreren hoe een PLG een motor kan zijn voor de 
implementatie van taalbewust wiskundeonderwijs in BaLO. 
 
Context 
In de loop van ‘14-’15 en ‘15-’16 wordt het project ‘Rekenen op taal’ (1 FTE gedurende 2 jaar) 
gerealiseerd door lectoren-medewerkers uit drie BaLO-opleidingen behorend tot drie verschillende 
hogescholen. Vanuit elke hogeschool neemt een tandem van een wiskundelector en een taallector 
deel aan de PLG. Daarnaast vervoegen ook twee projectleiders en een toegevoegde medewerker 
(pedagoog) de PLG. 
Centraal in de werking van de leergemeenschap in het eerste projectjaar staat het onderzoekend en 
samenwerkend construeren van een referentiekader voor taalbewust wiskundeonderwijs. Dat 
gebeurt via het doelgericht werken aan concrete acties zoals lessenreeksen taalbewust 
wiskundeonderricht voor de lagere school of actieonderzoeken in de lerarenopleiding. In het tweede 
projectjaar verschuift de functie van de leergemeenschap naar die van klankkast voor de 
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miniprojecten die door wisselende duo’s gerealiseerd worden, elk in de eigen onderwijscontext én 
met een eigen finaliteit, zoals een vervolgactieonderzoek in de lerarenopleiding of een 
coachingstraject voor collega’s wiskunde uit het eigen team. In de PLG wordt opgeroepen tot het 
kritisch beluisteren en bespreken van de respectieve projectopzetten van elk van de miniprojecten 
(doelgerichtheid, doeltreffendheid). 
 
Doel 
De centrale betrachting van het project is een duurzame innovatie m.b.t. taalbewust 
wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding. Dat impliceert o.a. een wijziging (verschuiving, verdieping) 
op het niveau van de percepties m.b.t. de rol van taal in het wiskundeonderwijs. De PLG met zijn 
intensieve collegiale uitwisseling van wiskundige en talige perspectieven naar aanleiding van 
gezamenlijke concrete acties (zie hierboven), wil in dat opzicht een krachtige leeromgeving vormen 
voor alle participanten: wiskunde- noch taalleraren zijn in deze de ontvangers van een pasklaar 
taalbewust-wiskundemodel; ze zijn allemaal mede-constructeurs én dito eigenaars van zo’n kader. 
 
Theoretische inbedding 
De voorbereiding en realisatie van een professionele leergemeenschap is gebaseerd op Katz, Earl & 
Ben Jafaar (2009). Figuur 1, overgenomen uit Katz et al. (2009) schetst hoe een samenspel van 
bouwstenen, waaronder ‘onderzoek’, ‘verantwoording’ en ‘samenwerking’, leidt tot opeenvolgende 
processen, die uitmonden in impact op leerlingen, het finale doel van elke vorm van 
onderwijsinnovatie. 
 

  
Figuur 1: Centrale kenmerken van ‘Networked learning Communities’. Naar Katz et al. (2009), p. 10. 

 
Praktische relevantie 
Ontwikkelen in én vanuit een PLG met mede-experten (bv. drie collega’s wiskunde) en experten met 
een complementaire focus (bv. taalkundigen, pedagogen) geeft individuele deelnemers de kans om 
ondersteund en begeleid stappen te zetten in het onbekende van de concrete onderwijsinnovatie. 
Voor elk van de PLG-leden leidt de combinatie van genetwerkt collaboratief exploreren, enerzijds, en 
van onmiddellijk én ondersteund mogen en kunnen experimenteren in de eigen praktijk, anderzijds, 
tot motivatie, houvast en volharding. Zo zien we duurzame innovaties ontstaan in het eigen 
pedagogisch-didactisch denken en handelen. 
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Evaluatie van de praktijk 
De kwaliteit van de innovaties binnen dit project wordt op verschillende wijzen opgevolgd. De 
planmatige, PDCA-gewijze aanpak van het project als geheel, maar ook van elke actie binnen het 
project behoedt ons voor ondoordachte of kortzichtige besluitvorming. Daarnaast bieden de 
aangezochte experten (wiskunde, taal, innovatie) en stuurgroepleden ons als externe beoordelaars 
van de (deel)processen en producten, feedback en tips tot bijsturing. 
 
Leden van de PLG 
Lieve Verheyden, Tom Robijns, Saskia Buyckx en Marieke Vandersmissen (UC Leuven); Tine Van 
Houtven, Williënne Brepoels en Hilde Van Oeteren (Thomas More Mechelen); Saskia Timmermans en 
Antoine Lievens (Odisee Aalst). 
  
 Referenties 
Katz, S., Earl, L. & Ben Jafaar, S. (2009). Building and connecting learning communities. The power of 

networks for school improvement. Thousand oaks, CA: Corwin Press. 
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Good practice 162 : Door te schrijven worden studenten betere schrijvers en 
zij maken zich de didactiek van het stellen eigen 
M.M. Heeremans, Hogeschool iPabo 
 
Opleidingsdidactiek / schrijfvaardigheid 
 
Abstract 
Om studenten voor te bereiden op de landelijke kennisbasistoets Nederlands was op de Hogeschool 
iPabo gekozen voor een opleidingsdidactiek waarin het aanbieden van theorie centraal stond 
(Keijzer, et al., 2012). Dit ging ten koste van de door de onderwijsinspectie (2012) bepleite aandacht 
voor een meer procesgerichte steldidactiek. Ook werd er in de afgelopen jaren weinig tijd en 
aandacht besteed aan het verhogen van het schrijfniveau van de studenten, terwijl de noodzaak 
daartoe terdege werd gevoeld. 
 
Daarom is in het collegejaar 2015-2016 gekozen voor een aanpassing van de opleidingsdidactiek, 
waarin meer tijd en aandacht wordt besteed aan het schrijven van verschillende tekstsoorten op 
eigen niveau. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij de theorie over het domein stellen uit de 
Kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo (2009). Om betere schrijvers te worden, worden de 
studenten begeleid volgens de in de kennisbasis gepresenteerde domeindidactiek voor stellen. 
Verwacht wordt dat studenten niet anders leren dan basisschoolleerlingen. In leergesprekken op de 
lerarenopleiding moet vervolgens de transfer gemaakt worden naar de theorie over steldidactiek 
voor de basisschool. Of de studentteksten na de onderwijsperiode aan het 4F-niveau voldoen, wordt 
vastgesteld aan de hand van de aangepaste (4F-)beoordelingscriteria. Over de procesgerichte 
aspecten worden de studenten bevraagd.  
  

Korte beschrijving 
De onderzoekende houding van studenten wordt gestimuleerd door hen regelmatig te laten 
reflecteren op het eigen schrijfproces. Ook speelt ‘peerfeedback’ een belangrijke rol in de 
opleidingsdidactiek. Om de studenten gericht te kunnen begeleiden vormen de analyses van de 
schrijfproducten van studenten de belangrijkste voedingsbron voor de opleidingsdocenten 
Nederlands. 
 
Onderwerp 
Eerstejaarsstudenten van de Hogeschool iPabo schrijven in het eerste half jaar van hun opleiding drie 
verschillende teksten. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle fasen van het schrijfproces, aan het 
inzetten van adequate schrijfstrategieën en aan het reflecteren op het eigen schrijfgedrag 
(Kennisbasis, 2009). Medestudenten geven de schrijver middels peerfeedback de kans om 
leerervaringen op te doen en docenten baseren hun vervolgaanbod op de analyses van de 
schrijfproducten. Er wordt gestreefd naar ontwikkelingsgericht opleidingsonderwijs, waarbij 
studenten op maat begeleid worden. Deze aanpak ligt in het verlengde van wat in het basisonderwijs 
ontwikkelingsgericht schrijfonderwijs wordt genoemd: de leraar fungeert vooral als coach om de 
leerlingen de eigen passende strategieën te laten ontdekken (Franssen & Aarnoutse, 2003).  
 
Voor het voeren van klassikale leergesprekken om de eigen schrijfervaringen te vertalen naar het 
ontwerpen en uitvoeren van rijke stelactiviteiten voor de basisschool, geven de begrippen van de 
kennisbasis Nederlands duidelijke handvatten.  
 
De schrijfproducten van de studenten vormen voor studenten en docenten een rijke voedingsbron 
bij het realiseren van ontwikkelingsgericht opleidingsonderwijs. Het grondig evalueren en analyseren 
van die schrijfproducten levert belangrijke informatie op voor het vormgeven van de bijeenkomsten. 
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Context 
De invoering van de landelijke kennisbasistoets Nederlands voor studenten van lerarenopleidingen 
heeft ertoe geleid dat meer aandacht kwam voor kennis van de theorie over de verschillende 
taaldomeinen en de daarbij behorende domeindidactiek. Op de Hogeschool iPabo is in eerste 
instantie gekozen voor  het viertakt-model voor woordenschatonderwijs als opleidingsdidactisch 
model (Keijzer, Duman, Heeremans, & Smit, 2012). 
 
De volgende opleidingsdidactische uitdaging bestond uit het vertalen van de criteria op het gebied 
van eigen schrijfvaardigheid, wettelijk vastgelegd in het referentiekader taal (Expertgroep 
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). Hierin zijn heldere criteria geformuleerd voor het 
niveau waaraan leerlingen van verschillende onderwijsniveaus moeten voldoen. De criteria voor 
niveau 4F gelden voor leerlingen die het vwo hebben afgerond en voor het eerste jaar van de 
lerarenopleiding. De aanpassingen van het eerstejaars-curriculum zijn gedaan om de 
schrijfvaardigheid van studenten aantoonbaar op niveau 4F te brengen. 
 
Doel 
In termen van het beoogde leren van studenten geformuleerd: 

 Studenten kunnen stellessen verzorgen volgens de in de kennisbasis gepresenteerde 
domeindidactiek voor stellen. 

 Studenten worden zich bewust van hun schrijfgedrag en –proces. 

 Studenten schrijven aan het einde van het eerste half jaar van de opleiding teksten die 
voldoen aan de 4F-criteria van het referentiekader taal: 

 De redenatie in de verschillende teksten moeten goed te volgen zijn voor het lezerspubliek 
en leiden tot een duidelijk standpunt.  

 Het moet duidelijk zijn wat de hoofd- en bijzaken zijn. 

 De student geeft een (complexe) gedachtegang goed en helder weer. 
 
Theoretische inbedding 
Zelf goed leren schrijven en het begeleiden van schrijfprocessen van basisschoolleerlingen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor schrijvers en leerkrachten is het belangrijk om aandacht te 
besteden aan alle fasen van het schrijfproces, aan het inzetten van adequate schrijfstrategieën en 
aan het reflecteren op het eigen schrijfgedrag (Kennisbasis, 2009). Verwacht wordt dat studenten 
niet wezenlijk anders leren dan basisschoolleerlingen.  
De opleidingsdidactiek van de iPabo is verwant aan de Exemplarische opleidingsdidactiek voor 
taalonderwijs op de basisschool (Vanderleeuw, et al., 2011), waarin studenten aan de hand van 
voorbeeldlessen voor de basisschool de theorie over stellen uit de kennisbasis verwerven. Op de 
Hogeschool iPabo vormen de eigen teksten van studenten de rode draad van het 
opleidingsonderwijs. 
 
Praktische relevantie 
Bij het vaststellen en uitwerken van het referentiekader taal lijkt het of de eigen vaardigheid van 
studenten op een lerarenopleiding en hun theoretische kennis gescheiden systemen zijn. De 
aanpassing van het curriculum op de Hogeschool iPabo wordt deze schijnbare tegenstelling 
opgeheven middels een geïntegreerde opleidingsdidactiek.  
 
Referenties 
Eemeren, F. G. (2014). Overtuigend schrijven. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.  
Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. (2008). Over de drempels met taal en 

rekenen. Enschede: SLO.  
Franssen, H. A. (2003). Schrijfonderwijs in de praktijk. . Pedagogiek., 185-198.  
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Inspectie van het Onderwijs. (2012). Focus op schrijven. Het onderwijs in het schrijven van teksten 
(stellen). Den Haag: Onderwijsinspectie.  

Keijzer, R., Duman, V., Heeremans, M., & Smit, A. (2012). Kennisbasis als opleidingsdidactische 
uitdaging. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33(3), 25-30.  

Projectgroep Voetstuk van de Pabo. (2009). Kennisbasis Nederlandse taal voor de pabo. Den Haag: 
Vereniging Hogescholen.  

Pullens, T. (2010). Van product naar proces. De stand van zaken van het schrijfonderwijs op de 
Nederlandse basisschool. Het Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs, 31-35.  

Van de Ven, A. (2014). Schrijfidentiteit en schrijfsucces: leraar en opleider als model. Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders, 35(2), 25-34.  

Vanderleeuw, B., & Hauwe, J. (2011). bijVoorbeeld. Exemplarische opleidingsdidactiek voor 
taalonderwijs op de basisschool. Bussum: Coutinho. 
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Leergemeenschap 169 : VELOV-leergemeenschap Supervisie 
A. Leroy, Karel de Grote Hogeschool, E. Tanghe, CVO Crescendo 
 
Supervisie 
 
Abstract 
De themagroep supervisie wil kennis en argumenten aanbrengen om de organisatie van supervisie in 
de lerarenopleiding te stimuleren en de kwaliteit ervan te verhogen. Omdat we professionalisering in 
supervisie belangrijk vinden, organiseren we vormingen en het collegiaal supervisietraject voor 
supervisoren. In deze workshop laten we jullie kennismaken met verschillende actieve 
supervisiewerkvormen en de inzichten van oplossingsgericht werken. Geschikt voor beginnende en 
ervaren supervisoren.   
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Leergemeenschap 30 : Video voor docent-professionalisering: naar een 
onderzoeksagenda 
M. Vervoort, Saxion, J. van der Meij, Universiteit Twente, M.M.C. Schildwacht, Fontys Hogescholen, A. 
Walraven, Radboud Universiteit, E. van den Berg, Saxion 
 
Onderzoekende houding / professionalisering / video 
 

Abstract 
Video voor professionalisering van leraren is het thema van deze leergemeenschap. Video is bij 
uitstek geschikt om onderzoeken en leren van de onderwijspraktijk mogelijk te maken. Door het 
eigen handelen (maar ook dat van anderen) systematisch te onderzoeken ontwikkelen leraren kennis 
van de praktijk (Cochran-Smith, & Lytle, 1999). Voor een leertheoretische onderbouwing van het 
gebruik van video voor docent-professionalisering zijn al krachtige aanzetten gegeven (Kemmeren, 
2015; Schildwacht, 2012; Vervoort, 2013). We willen ons nu richten op de praktische bruikbaarheid 
van video-interventies in opleiding en werkveld. Ook willen we gezamenlijk onderzoek uitzetten naar 
de effectiviteit van verschillende video-interventies voor motivatie en leereffecten (inclusief transfer 
naar de onderwijspraktijk) bij aankomende, startende en ervaren leraren. 
Werkvorm leerwerkgemeenschap 
Deze bijeenkomst willen wij benutten voor 1) het delen van onze ervaringen en ideeën over dit 
thema met andere lerarenopleiders, 2) het uitbreiden van onze leergemeenschap met 
gelijkgestemde belangstellenden en 3) het vormen van een onderzoeksagenda. 
We starten met een interactieve introductie van drie verschillende manieren om video in te zetten 
voor docent-professionalisering. Daarna is er een interactieve sessie (met ‘padlet’) met ruimte voor 
het uitwisselen van ervaringen en het genereren van een onderzoeksagenda. 
 
Voorzitter: Ellen van den Berg 
 

Korte beschrijving 
De Voorlopersgroep ‘video voor professionalisering van leraren’ bestaat sinds april 2015. Als team 
van onderzoekende lerarenopleiders (in eerste- en tweedegraadsopleiding, pabo, master leren & 
innoveren) bestuderen wij het gebruik van video voor docent-professionalisering: hoe en wat leren 
aanstaande, startende en ervaren leraren van het onderzoeken van video’s van de onderwijspraktijk? 
 
Referenties 
Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (1999). Relationship of knowledge and practice: Teacher learning in 

communities. Review of Research in Education, 24, 249-306.  
Kemmeren, C. M. (2015). Met verstand van zaken. Verbinding van professioneel handelen en  

conceptuele kennis. [Academisch proefschrift]. Enschede: Universiteit Twente.  
Schildwacht, M. M. C. (2012). Learning to notice. Teachers coaching teachers with video feedback.  

[Academisch proefschrift]. Enschede: Universiteit Twente.  
Vervoort, M. (2013). Kijk op de praktijk: Rich media-cases in de lerarenopleiding. [Academisch  

proefschrift]. Enschede: Universiteit Twente. 
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Onderzoekspresentatie 45 : Vakdidactische leergemeenschappen linken aan 
gedeeld onderwijskundig leiderschap - condities voor een succesvolle 
ontwikkeling 
W. Schelfhout, Universiteit Antwerpen 
 
Leergemeenschap / procescoach / professionalisering 
 

Abstract 
De visie op een doelgericht professionaliseringsbeleid binnen scholen is sterk gewijzigd. 
Vakdidactische leergemeenschappen (VLG) kunnen mee een invulling geven aan deze visie. 
Essentieel voor het VLG-concept dat zich situeert in de context van het secundair onderwijs is: a) het 
creëren van leergemeenschappen over scholen heen, gericht op sterk afgebakende curricula, b) de 
rol van de procescoach, c) de gerichtheid op een concrete didactische output en op didactisch leren 
vanuit een onderzoekende opstelling, d) de ondersteunende rol van de schoolleiders, binnen de 
Vlaamse context ook in samenwerking met pedagogische begeleiders, e) de inbedding binnen een 
breder schoolbeleid. Tijdens de periode 2013-2015 werden 14 VLG’s ontwikkeld en onderzocht 
binnen een longitudinaal casusonderzoek. Inzichten werden verworven rond condities voor een 
succesvolle ontwikkeling van vakdidactische leergemeenschappen, mediërende factoren hierbij en 
hoe hierop kan worden ingespeeld. De rol van een procescoach blijkt essentieel. Deze rol heeft te 
maken met het creëren van een gepaste groepsdynamica waarbij een evenwicht wordt gezocht 
tussen autonomie van de leraren en stimulering, soms aansturing in de richting van vernieuwende 
werkvormen en inzichten. Even belangrijk is de rol van de schoolleiders, zowel op het niveau van de 
groep scholen als van de betrokken scholen apart. 
 

Korte beschrijving 
De VLG is een van de vele mogelijke samenwerkingsverbanden tussen partijen waar in de zichtlijn 
naar wordt verwezen, toegespitst op de context van het secundair onderwijs. Het onderzoek heeft 
zich expliciet gericht op de rollen van de actoren en op de wijze waarop dit kan bijdragen aan 
professionalisering en praktijkverbetering. 
 
Inleiding 
Een aantal specifieke uitdagingen op het vlak van professionalisering van leraren secundair onderwijs 
liggen aan de basis van het concept ‘vakdidactische leergemeenschappen’ (VLG). Het laatste 
decennium is de visie op een doelgericht professionaliseringsbeleid binnen scholen sterk gewijzigd. 
Een succesvol beleid ter zake zal best aligneren met een gedeeld onderwijskundig leiderschap 
(Andersen en Hulsbos, 2012; Hulpia, de Vos & Van Keer, 2009; Timperley, 2011; van Veen, Zwart, 
Meirink en Verloop, 2010). De ontwikkeling van professionele leergemeenschappen kan (mee) een 
antwoord geven op deze uitdaging. 
 
Theoretisch kader 
Essentieel voor het VLG-concept binnen de context van het secundair onderwijs (zie ook tabel 1) is:a) 
het creëren van leergemeenschappen over scholen heen (dus niet binnen 1 school), gericht op sterk 
afgebakende curricula (Joolingen, Grift, Wubbels, Rijlaarsdam en Veen, 2013; Kennedy, 1998),b) de 
rol van de procescoach om een VLG succesvol te maken (Hanraets, Hulsebosch en De Laat, 2011; 
Little, 1993; Silberstang and Diamante, 2008; Zaccaro, Ely and Shuffler, 2008),c) de gerichtheid op 
een concrete didactische output vanuit een onderzoekende opstelling: didactisch leren, creëren van 
concreet lesmateriaal, dit ook in de praktijk omzetten (Schildkamp & Ehren, 2013),d) de 
ondersteunende rol van de schoolleiders (Muijs, Ainscow, Chapman & West, 2011; van Veen, Zwart, 
Meirink & Verloop, 2010; Wahlstrom & Louis, 2008), binnen de Vlaamse context ook in 
samenwerking met pedagogische begeleiders,e) de gerichtheid op een meer diepgaande inbedding 
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van VLG’s binnen een breder professionaliserings- en schoolbeleid (Muijs, Kyriakides, van der Werf, 
Creemers, Timperley & Earl, 2014). 
 
Onderzoeksvragen 
Wat zijn essentiële condities voor een succesvolle ontwikkeling van vakdidactische 
leergemeenschappen (VLG)?Wat zijn sterk mediërende factoren en hoe kan hierop worden 
ingespeeld?Hoe kunnen VLG worden ingebed binnen een breder professionaliseringsbeleid? 
 
Methodologie 
Tijdens schooljaar 2013-2014 werden zes VLG handel/kantoor opgestart en ontwikkeld telkens door 
eenzelfde procescoach als stimulator en begeleider en dit voor een afgebakend vakgebied (i.c. 
economie/handel) en binnen een haalbare regio (Antwerpen). In totaal namen 33 leraren uit 12 
verschillende scholen hieraan deel. In de periode 2014-2015 evolueerde dit dan verder naar 11 VLG 
en werden bijkomend 3 VLG geschiedenis opgestart. In totaal namen 64 leraren uit 18 verschillende 
scholen hieraan deel. Het onderzoeksopzet dat werd gehanteerd is longitudinaal casusonderzoek 
(Yin, 2009, zie ook Meirink, Imants, Meijer & Verloop, 2010). Een mix van kwalitatieve en 
kwantitatieve dataverzameling (ook als basis voor triangulatie) werd een eerste keer uitgevoerd in de 
loop van het eerste school- en onderzoeksjaar (september 2013 - mei 2014) en werd herhaald in de 
loop van september 2014 - mei 2015. 
 
Conclusie 
De rol van een procescoach blijkt essentieel. Deze rol heeft te maken met het creëren van een 
gepaste groepsdynamica waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen autonomie van de leraren en 
stimulering, soms aansturing in de richting van vernieuwende werkvormen en inzichten. Aangepaste 
begeleiding is nodig om de leraren verder te brengen dan het ‘herverdelen’ van bestaand materiaal 
en te richten op diepgaand didactisch leren vanuit een onderzoekende houding. Dit betekent echter 
niet dat de procescoach de rol van ‘docent’ gaat moeten opnemen, waarbij z/hij ‘nieuwe’ didactische 
inzichten gaat beginnen doceren. Even belangrijk en in wisselwerking met de rol van de procescoach 
is de rol van de schoolleiders, zowel op het niveau van de groep scholen als op het niveau van de 
betrokken scholen. Deze moeten het concept structureel ondersteunen en stappen zetten om dit (op 
termijn) in te bedden in een professionaliseringsbeleid dat gebaseerd is op een gedeeld 
onderwijskundig leiderschap. Daarnaast hebben de schoolleiders de belangrijke rol om de 
ontwikkeling van de VLG zowel inhoudelijk (vanuit data) als moreel te ondersteunen, dit ook door 
geleidelijk aan meer concrete (haalbare!) verwachtingen te stellen. 
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Good practice 82 : Opbrengsten van het vakdidactisch netwerk 
aardrijkskunde FLOT voor docenten en studenten 
U. Krause, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, J. Palings, Fontys Lerarenopleiding Tilburg 
 
Curriculum leadership / leergemeenschap 
 
Abstract 
De lerarenopleiding aardrijskunde van Fontys (FLOT) onderhoudt sinds vier jaar een vakdidactisch 
netwerk met ongeveer dertig vakdocenten (2015-16) uit de regio. Acht keer per jaar komt men bij 
elkaar en praat over vakdidactische onderwerpen, wisselt informatie uit en ontwikkelt vakdidactische 
expertise. Doel ervan is, dat leraren (weer) eigenaar worden van het curriculum en bij het realiseren 
van een conceptuele insteek, onderzoekend leren en afwisseling van werkvormen en middelen 
worden ondersteund. Bij deze netwerkleraren lopen de tweedejaars voltijdstudenten stage. De 
leraren fungeren enerzijds als rolmodel voor de studenten en staan anderzijds garant voor 
vakdidactisch vakmanschap en voldoende ontwikkelruimte voor de student als stagiair. Tijdens de 
stageperiode werken de studenten aan een aantal leeractiviteiten , die tijdens de lessen vakdidactiek 
gezamenlijk worden besproken. Zowel de inrichting van de netwerkbijeenkomsten als ook de 
toegepaste leeractiviteiten baseren op al dan niet zelf uitgevoerd onderzoek en worden met het oog 
op hun effecten onderzocht (“werkt ons werk en zo ja, waarom?”). Tijdens deze ‘good practice’ 
wordt ingegaan op de bijdrage van de netwerkbijeenkomsten aan de ontwikkeling van de docent als 
curriculum leader en de leerervaringen van de studenten. 
 
Korte beschrijving 
Thema van het congres is “Professionaliseren IN en DOOR onderzoek”, maar focust tegelijkertijd op 
de verkleining van de kloof tussen theorie en praktijk. Deze good practice laat zien, hoe de theorie-
praktijk-kloof overbrugd kan worden, en welke rol voortdurend onderzoek speelt bij de inrichting en 
verdere ontwikkeling van het vakdidactisch netwerk en de opleiding van studenten binnen dit 
netwerk. 
 
Voorstel 
Het belang van vakdidactische netwerken voor zowel de professionalisering van werkende docenten 
als ook voor de verkleining van de kloof tussen theorie en praktijk voor docenten in opleiding wordt 
in de literatuur nadrukkelijk onderkend (vgl. o.a. Tynjälä, 2008, 2012; Meirink, 2007). Enerzijds 
vinden ideeën vanuit Engeland over de leraar als “curriculum maker”(Béneker et al, 2015; Biddulph, 
2013), d.w.z. als vormgever van het onderwijs, steeds meer gehoor in de internationale en zo ook de 
Nederlandse vakdidactiek aardrijkskunde. Anderzijds verliep de omzetting van theoretische inzichten 
vanuit de colleges vakdidactiek door de studenten in de praktijk stroef. Bij een studiebezoek aan de 
universiteit van Cambridge, bleek dat één van de belangrijke succesfactoren van hun 
lerarenopleiding is, dat een selecte groep studenten bij een even selecte groep leraren stage loopt. 
Met de Engelse Teacher Community als voorbeeld is daarom in het studiejaar 2012/2013 gestart met 
een vakdidactisch netwerk aardrijkskunde verbonden aan FLOT. 
 
Het leren van de studenten bij geëngageerde vakdocenten is een hoofdmotief voor het opzetten van 
het vakdidactisch netwerk. Doordat de leraren binnen het vakdidactisch netwerk de doelen en 
werkwijze van lerarenopleiding onderschrijven krijgen studenten op de stageschool (praktijk) niet 
iets anders te horen dan op het instituut (theorie). Tijdens de colleges vakdidactiek worden 
verschillende werkvormen met de studentengroep geoefend, die meteen in de praktijk bruikbaar 
zijn. In een digitaal lesplanningsformulier (www.leswizard.nl) bereiden studenten hun lessen voor en 
verantwoordden deze theoretisch. In het kader van lesson-study (vgl. Chokshi & Fernandez, 2004; 
Chong & Kong, 2012; Zwart et al, 2015) gebeurt deze voorbereiding één keer in overleg met hun 
stage-leraar. Een van de uitgevoerde lessen wordt gefilmd en daarop wordt aan de hand van twee 



 Terug naar de inhoudsopgave: 5e ronde parallelsessies 458 

 

fragmenten door de studenten (Knezic et al., 2013) gereflecteerd. Daarnaast voeren de studenten in 
het kader van zogenaamde meaning orientated learning (Bronkhorst et al., 2011) activiteiten uit, die 
aansluiten bij de behandelde vakdidactische theorie. De ervaringen met de leeractiviteiten worden 
tijdens de colleges vakdidactiek besproken en met elkaar gedeeld (vgl. de zogenaamde productieve 
benaderingen beginnend bij ervaringen in Lunenberg & Korthagen, 2009, p. 19). 
 
De andere reden was de ondersteuning van de leraren in hun rol als “curriculum maker”, als 
vormgever van hun onderwijs. Nauw hiermee verbonden zijn opvattingen over “powerful 
knowledge”(Young, 2011), d.w.z. kennis, die alledaagse inzichten overstijgt en de leerlingen helpt, de 
complexe realiteit te begrijpen. Uitgangspunt hierbij zijn een conceptuele insteek met betrekking tot 
het vak en de vormgeving van lessen (Taylor, 2008; Krause et al., 2014), onderzoekend leren 
(Roberts, 2013) en een afwisseling van werkvormen en middelen (Hoogeveen & Winkels, 2011). 
 
Docenten geven aan, dat de deelname aan het vakdidactisch netwerk hun in de rol als vormgever 
van hun onderwijs of in andere woorden als “curriculum maker”ondersteunt. Een analyse van de 
schriftelijke netwerk-evaluatie aan de hand van het curriculaire spinnenweb (Thijs & Van den Akker, 
2009) laat zien, dat netwerkbijeenkomsten volgens de docenten vooral bijdragen aan de 
curriculumcomponenten visie, leeractiviteiten en materialen & bronnen. Het netwerk met zijn vele 
lagen kan gezien worden als een change environment (Clarke & Hollingsworth, 2002). Vakdidactici en 
leraren zorgen in een voortdurende dialoog over het lesgeven in aardrijkskunde en het leren van 
leerlingen van aardrijkskunde voor continue professionalisering. Voor de initiële lerarenopleiding is 
een goed functionerend vakdidactisch netwerk essentieel, omdat de opleidingsinhouden- en doelen 
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd en niet tot alleen generieke aspecten beperkt blijven.  
 
De leerervaringen van de studenten worden gedurende de periode september 2015 tot februari 
2016 vastgehouden en aan de hand van de categorisering van leerervaringen van leraarsstudenten 
(Leeferink, 2015) geanalyseerd. De resultaten zullen tijdens de good practice worden gepresenteerd. 
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Good practice 151 : Onderzoeksgemeenschappen en ervaren onderzoekers 
professionaliseren lerarenopleidingen 
C. De Raes, Hogeschool Gent 
 
Afstemming onderwijs-onderzoek / curriculum / professionaliseren 
 

Abstract 
Dit academiejaar startten de lerarenopleidingen van de HoGent met hun vernieuwde curricula 
waarin drie toekomstgerichte pijlers centraal staan: de diverse, de creërende en de lerende mens. 
De visie op de lerende mens krijgt vorm in de leerresultaatlijn Professionaliseren en de afstemming 
tussen onderwijs en onderzoek, door aandacht voor een verbeterde onderzoekshouding bij 
toekomstige leraren, het opzetten van een lerende onderzoeksgemeenschap met het werkveld en 
met de ervaren onderzoekers en onderzoekscel van de HoGent. 
De leerresultaatlijn Professionaliseren wordt ingevuld met de opleidingsonderdelen Onderzoeken: op 
exploratie, Onderzoeken: uitvoeren en rapporteren. In Onderzoeken: op exploratie introduceren de 
studenten tot praktijkonderzoek. In Onderzoeken: uitvoeren en rapporteren wordt de werkplek 
(klas/school) de onderzoeksplek en zijn dienstverlening en onderzoek aan elkaar gekoppeld. 
Studenten voeren praktijkonderzoek dat resulteert in een rapportering met advies. Zo ontstaat een 
lerende onderzoeksgemeenschap waarin mentoren een antwoord krijgen op een prangende 
onderzoeksvraag, maar ook zelf professionaliseren in onderzoeksvaardigheden. 
De samenwerking met andere professionele bacheloropleidingen wakkert daarnaast een 
onderzoeksattitude aan. Hierdoor realiseren de lerarenopleidingen een maximale afstemming op en 
wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Bovendien is er een professionaliseringstraject 
onderzoekscompetenties met een online onderzoeksmodule voor lerarenopleiders én studenten. 
Ook workshops over onderzoeksvaardigheden ondersteunen onze lerarenopleiders in het voeren van 
eigen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
 

Korte beschrijving 
De lerarenopleiders leraar kleuter- en lager onderwijs van de HoGent startten dit academiejaar met 
hun vernieuwde curricula. Vertrekkend vanuit 3 pijlers die onze visie gestalte geven, werken we een 
leerresultaatlijn Professionaliseren uit die onderzoek moet stimuleren. Met deze good practice 
illustreren we onze vernieuwde aanpak. 
 
Voorstel 
De lerarenopleiders van de HoGent hebben veel aandacht voor onderzoek, refereren naar onderzoek 
in hun eigen onderwijspraktijk, maar doen minder snel zelf aan onderzoek dan lerarenopleiders in 
andere hogescholen. Ze geven daarbij aan dat ze niet goed weten hoe aan onderzoek te doen en er 
weinig structureel tijd voor te hebben in hun opdracht. (Tack & Vanderlinde, 2015) 
Dit academiejaar startten de lerarenopleidingen van de faculteit Mens en Welzijn van de HoGent met 
hun vernieuwde curricula waarin drie toekomstgerichte pijlers centraal staan om geëngageerde 
leraren voor de toekomst op te leiden die voorbereid zijn op de vele uitdagingen van het beroep: de 
diverse, de creërende en de lerende mens. Ter illustratie van onze vernieuwde onderzoeksaanpak 
gaan we voornamelijk in op de laatste pijler. 
 
De visie op de lerende mens vullen we in door de uitbouw van de leerresultaatlijn Professionaliseren 
en de afstemming tussen onderwijs en onderzoek, door aandacht te besteden aan een verbeterde 
onderzoekshouding bij toekomstige leraren, het opzetten van een lerende onderzoeksgemeenschap 
van onze opleidingen met het werkveld enerzijds en met de ervaren onderzoekers en de 
onderzoekscel van de HoGent anderzijds. 
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In het curriculum gelden voor de leerresultaatlijn Professionaliseren een ingesteldheid tot levenslang 
leren, een kritische en reflectieve ingesteldheid en een onderzoekende houding om de klaspraktijk 
voortdurend te innoveren als opleidingsspecifieke leerresultaten. 
Die zijn voor de leerkracht van de toekomst essentieel om de leerlingen te stimuleren tot 
zelfredzaamheid en hun honger naar het begrijpen van de wereld aan te wakkeren. Zelfsturing, 
zelfreflectie en een kritische ingesteldheid worden kritische succesfactoren in de loopbaan van onze 
leerkrachten. De leerresultaatlijn Professionaliseren krijgt in het curriculum vorm met de 
opleidingsonderdelen Onderzoeken: op exploratie, Onderzoeken: uitvoeren en rapporteren en 
uiteraard in de Bachelorproef aan het einde van de opleiding. 
 
In Onderzoeken: op exploratie leren studenten onderzoekstaal hanteren en ontdekken ze de 
verschillende uitgangspunten en vormen van en spelregels bij praktijkonderzoek. In Onderzoeken: 
uitvoeren en rapporteren exploreren de studenten de klas als onderzoekscontext. De 
lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs bouwen in dit opleidingsonderdeel bovendien een 
lerende onderzoeksgemeenschap uit met hun werkveld. Dit gebeurt door dienstverlening en 
onderzoek aan elkaar te koppelen. Studenten voeren een praktijkonderzoek uit op hun werkplek 
(klas/school) en doen dat op basis van een gezamenlijk geformuleerde onderzoeksvraag door mentor 
en student samen. De student doorloopt daarop de cyclus voor praktijkonderzoek (van der Donk & 
van Lanen, 2014) die resulteert in een rapportering met advies naar de werkplek. 
 
In de lerende onderzoeksgemeenschap die zo ontstaat, krijgen de studenten via deze invulling meer 
verantwoordelijkheid in hun leerproces wat hen meer moet voorbereiden op levenslang leren in die 
zin dat ze voorbereid worden om zelf te werken aan hun professionele ontwikkeling, zelfs na de 
schoolbanken (Dochy, 2015). Mentoren krijgen niet alleen een antwoord op een relevante en 
pertinente onderzoeksvraag, ze worden ook meegenomen in hun eigen professionalisering op het 
vlak van onderzoeksvaardigheden, een win-win voor zowel opleiding als werkveld. 
 
De samenwerking tussen de drie lerarenopleidingen, maar ook die met de andere professionele 
bacheloropleidingen van de faculteit Mens en Welzijn wakkert daarnaast een onderzoeksattitude 
aan. Hierdoor realiseren we een maximale afstemming op en wisselwerking tussen onderwijs en 
onderzoek. Daarbovenop voorzien we een professionaliseringstraject onderzoekscompetenties voor 
lesgevers met het oog op het begeleiden van bachelorproeven en het voeren van eigen 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Ervaren onderzoekers brengen hiervoor enerzijds hun 
kennis samen in een nieuwe online onderzoeksmodule die open staat voor lerarenopleiders én 
studenten. Anderzijds ondersteunt de onderzoekscel van de faculteit met specifieke en op vraag 
georganiseerde workshops over onderzoeksvaardigheden onze lerarenopleiders ook in het voeren 
van eigen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. 
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Leergemeenschap 98 : Samen leraren opleiden in de school in België en 
Nederland 
A. Meinen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, M.C.L. Timmermans, Avans Hogeschool, M.A.C. Panis, 
Hogeschool Rotterdam 
 
Partnerschappen - samenwerking / samen opleiden in de school / verbinding 
praktijk-theorie 
 

Abstract 
De VELON themagroep bestaat uit school- en instituutsopleiders uit het PO, VO/MBO en VO LERO. 
Het voorzitterschap van de themagroep is in handen van Miranda Timmermans (PO LERO) en Annet 
Meinen (VO + VO LERO).  
De VELON themagroep OIDS wil door middel van kennisdeling, uitwisselen van ervaringen, good 
practices en onderzoek een bijdrage leveren aan het (door-) ontwikkelen van de praktijk van 
opleiden in de school. Op deze wijze willen zij het handelingsrepertoire van de opleiders in opleiding 
en werkveld verder uitbreiden en input leveren voor hun professionele ontwikkeling. 
Op dit moment voert de themagroep een onderzoek uit naar hoe leren en opleiden op de werkplek 
zo invulling gegeven kan worden dat de verbinding tussen theorie/praktijk tot stand gebracht wordt 
en van toegevoegde waarde is. 
 
Voorzitters: Miranda Timmermans / Annet Meinen 
 

Doel van de workshop 
Good practices en ervaringen met de verbinding praktijk-theorie delen en spiegelen aan inzichten en 
ervaringen vanuit Belgische Partnerschappen. - Nieuwe inzichten in Samen Opleiden in de School 
opdoen - De professionele leergemeenschap/themagroep uitbreiden met collega’s uit 
Vlaanderen/België 
  
Inhoud 
Samen opleiden in de School kent meerdere uitvoeringsvormen De themagroep Samen Opleiden in 
de School heeft in de eigen opleidingspraktijk onderzoek gedaan naar manieren waarop opleiden op 
de werkplek wordt vormgegeven waarbij de verbinding van theorie en praktijk een grote rol speelt. 
Aan de hand van een door de themagroep ontwikkeld begrippenkader rondom opleidingsactiviteiten 
zijn de uitkomsten geanalyseerd. De resultaten maken duidelijk dat er een rijk scala aan 
opleidingspraktijk wordt gehanteerd. Veel voorkomend zijn individuele begeleiding, intervisie, 
verzorgen van scholingsactiviteiten voor studenten op de school en gebruik van leerwerktaken. Veel 
minder genoemd worden voorbeelden van bijvoorbeeld beoordelen en co-of teamteaching 
genoemd. Bovendien is niet altijd duidelijk hoe praktijk en theorie gekoppeld worden en wat het 
effect is van de gebruikte opleidingsinterventies.In een interactieve workshop wisselen we 
ervaringen uit aan de hand van prikkelende stellingen over een aantal van de gevonden 
opleidingspraktijken binnen Samen Opleiden in de School. 
 
Werkvorm 
Interactieve workshop waarbij we aan de hand van stellingen over opleidingspraktijken binnen 

Samen Opleiden in de School in kleine gespreksgroepen in dialoog gaan. De gesprekgroepen worden 

geleid door leden van de themagroep.  
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Leergemeenschap 129 : Aan de slag met het Ontwikkelingsprofiel Vlaamse 
Lerarenopleiders 
J. Van den Hauwe, Centrum voor Volwassenonderwijs Crescendo, B. Mets, Stad Antwerpen 
 
Lerarenopleiders / ontwikkelingsprofiel / professionele groei 
 
Abstract 
In 2015 is het VELOV Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders verschenen (Mets & van den 
Hauwe, 2015). Het gaat om een grondige revisie van de eerste versie van het ontwikkelingsprofiel uit 
2012. 
 Voor deze leergemeenschap nodigen we iedereen uit die op een interactieve manier wilt 
kennismaken met de inhoud en de gebruiksmogelijkheden van het ontwikkelingsprofiel. 
Deelnemers zullen met elkaar ideeën kunnen uitwisselen over de verschillende rollen voor 
lerarenopleiders die worden beschreven, over de invulling van die rollen door teams van 
lerarenopleiders en over de kwesties die elke rol kan oproepen.  
We zullen ook bijzondere aandacht besteden aan de rol van lerarenopleiders als onderzoekende 
professionals. 
 

Voorzitters: Boris Mets / Jo van den Hauwe 
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Leergemeenschap 165 : Opvang van vluchtelingen. Wat doen de 
lerarenopleidingen? 
A. Kerkhoff, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, I.M.F.N. den Hollander, NHL Hogeschool 
 
Leergemeenschappen / professionaliseren 
 

Abstract 
De VELON werkgroep ‘Multiculturaliteit in lerarenopleidingen’ wil een ontmoetingsplaats zijn waar 
lerarenopleiders elkaar kunnen ontmoeten en waar zij hun vragen met betrekking tot het thema van 
de werkgroep kunnen stellen en hun ervaringen kunnen inbrengen en bespreken. Tijdens het VELOV-
VELON congres 2016 stellen we één vraag centraal: 
Wat betekent de komst van de grote groep vluchtelingen voor lerarenopleidingen? 
 
Na een korte inspirerende inleiding beginnen we met een plenaire ronde waarin we initiatieven en 
ideeën verzamelen: 
Wat doen lerarenopleidingen al? We denken in de eerste plaats aan de initiële opleiding van 
studenten die worden opgeleid om mee te werken aan de opleiding en integratie van de 
nieuwkomers, maar ook aan nascholing en betrokkenheid bij projecten van derden (scholen, 
(welzijns)organisaties, gemeentes). 
Wat zouden lerarenopleidingen (nog meer) kunnen en willen doen? Welke ideeën bestaan er 
omtrent behoeftes en uit te voeren activiteiten? 
 
Na deze plenaire ronde gaan we in subgroepen verder. De deelnemers kiezen uit de opbrengst van 
de eerste ronde een aantal activiteiten of ideeën waar ze - in subgroepen - over door willen praten 
om ervaringen te delen en/of ideeën uit te werken. Aan het eind van de bijeenkomst worden de 
opbrengsten van de diverse groepen kort gedeeld en naar verhoopt vervolgafspraken gemaakt. 
 
Voorzitter: Anne Kerkhoff / Irmgard den Hollander 
  



 Terug naar de inhoudsopgave: 5e ronde parallelsessies 465 

 

Leergemeenschap 166 : De kernopgaven bij het opleiden van leraren: 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en 
lerarenopleiders 
G.M.T. Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, A. Ros, Fontys Hogescholen, I. Pauw, 
Katholieke Pabo Zwolle, J. Geldens, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, P. Hennissen, De Nieuwste 
Pabo, L. Van Katwijk, Stenden Hogeschool, B. Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, J. Onstenk, 
Hogeschool InHolland, M. Snoek, Hogeschool van Amsterdam, M.C.L. Timmermans, Avans 
Hogeschool 
 
De lerarenopleiding / kernopgaven voor de toekomst / onderzoeksthema's 
 

Abstract 
De kwaliteit en inhoud van de lerarenopleidingen zijn een voortdurend onderwerp van gesprek en 
discussie. Onderwijs is een sleutelvoorziening voor de samenleving en leraren (en dus ook de 
lerarenopleidingen) spelen daar een centrale rol in. Lerarenopleiders zijn op hun beurt bij uitstek 
degenen die vorm geven aan de inhoud en kwaliteit van de lerarenopleidingen. Bij dat vormgeven 
moeten zij daarom een antwoord geven op, en een balans vinden tussen de drie kernopgaven voor 
de lerarenopleidingen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2011; 2012). 
In november 2015 hebben we met een groep van tien lectoren een poging gedaan om die 
kernopgaven voor de lerarenopleidingen handen en voeten te geven (Geerdink et al., 2015). Daarbij 
vertaalden we die kernopgaven naar drie niveaus: het niveau van de leraar met zijn leerlingen, het 
niveau van de lerarenopleider en zijn studenten, en het niveau van lerarenopleiders onderling. Die 
driedeling werkten wij voorbeeldmatig uit om tenslotte te reflecteren over mogelijke concrete 
implicaties, dilemma’s of onderzoeksthema’s voor de lerarenopleidingen. Op deze wijze staan we stil 
bij de doelen van de lerarenopleiding, bij de wijze waarop het leren rond deze doelen tot stand 
gebracht kan worden en tenslotte bij de wijze waarop ontwikkeling zichtbaar gemaakt kan worden. 
Met de notitie hebben we de hoop lerarenopleiders te inspireren om binnen opleidingsteams (van 
instituutsopleiders en schoolopleiders) na te gaan hoe zij reeds vorm geven aan kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming in hun handelen en werken, en waar nog ruimte is om aan te 
scherpen of te verbeteren. 
 
Tijdens het Congres willen we graag met lerarenopleiders in gesprek gaan rond de vraag in welke 
mate het model dat we in de notitie presenteerden hen handvatten geeft om hun 
opleidingsonderwijs en didactisch handelen te doordenken, kritisch onder de loep te nemen en bij te 
stellen en/of uit te breiden. Ook willen we graag een moment creëren waar opleiders elkaar 
inspireren door van elkaar te horen tot welke concrete acties en maatregelen het gesprek binnen 
opleidingsteams geleid heeft. Tenslotte willen we in het gesprek proberen zicht te krijgen op 
inhoudelijke vragen die er liggen bij het vormgeven aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming 
bij het opleiden van leraren, om aan de hand daarvan mogelijke thema’s voor verder onderzoek voor 
de sector te identificeren. 
 

Referenties 
Biesta, G. (2011). Het beeld van de leraar: Over wijsheid en virtuositeit in onderwijs en onderwijzen. 

Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 32(3), 4-11.  
Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Den Haag: Boom Lemma.  
Geerdink, G.; Geldens, J.; Hennissen, P.; van Katwijk, L.; Koster, B.; Onstenk, J.; Pauw, I.; Ros, A.; 

Snoek, M.; Timmermans, M. (2015). De kernopgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders. Zie 
http://www.vereniginghogescholen.nl/documenten/onderwijs-1/2252-de-kernopgaven-van-
de-lerarenopleidingen 
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Leergemeenschap 168 : VELOV-Leergemeenschap Internationalisering 
K. D’Herdt, Volwassenonderwijs Kisp, O. Holz, KU Leuven 
 
Internationalisering 
 
Abstract 
De 'Leergemeenschap Internationalisering' werkt aan de opbouw van expertise met betrekking tot 
de internationalisering van de lerarenopleiding. De leergemeenschap doet dit door de krachten te 
bundelen in een netwerk. Professionalisering en innovatie gebeuren immers via samen delen, 
opbouwen en genereren van kennis en via het bouwen van bruggen tussen lerarenopleiders, 
lerarenopleidingen en externen. De focus van onze activiteiten ligt op internationalisering van het 
curriculum binnen alle verschillende vormen van lerarenopleidingen. Daarom mikken we onder meer 
op sterke internationale/Europese partnerschappen, de omkadering van mobiliteit en de 
internationalisering aan de thuisinstelling. 
 
Voorzitters: Katrijn D'Herdt / Oliver Holz 
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Interactieve posterpresentatie 24 : Videocasussen op de Lerarenopleiding 
begrijpen 
W.M. Geerts, NHL Hogeschool, A. Werff, NHL Hogeschool 
 
Leeropbrengsten / leeropdoelen / videocasussen 
 

Abstract 
De lerarenopleiding staat voor de opgave een student te leren functioneren in een complexe 
omgeving, waarin iedere situatie uniek is. Dit vereist gesitueerde kennis: praktijkervaringen gelinkt 
aan theorie. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe videocasussen en hogere leerdoelen ingezet 
worden om de ontwikkeling van gesitueerde kennis te faciliteren. Om gesitueerde kennis te meten, is 
de kennis opgedeeld in drie onderdelen: onderwijskundige bedoelingen, design patterns en ordes 
van leren. Om tot resultaten te komen is een literatuurreview uitgevoerd, zijn alle lerarenopleidingen 
in Nederland onderzocht en zijn de opbrengsten van cursussen op de NHL Hogeschool vastgelegd. 
Hoewel het onderzoek nog niet volledig is afgerond, zijn er al wel resultaten op deelgebieden. Wat 
zeker kan worden gesteld is dat bij (video)casussen in toetsen van de beroepsvoorbereiding op 
lerarenopleidingen in Nederland in meerderheid niet de goede vragen worden gesteld, namelijk 
gericht op hogere leerdoelen en daarmee gesitueerde kennis. Voorlopige resultaten wijzen erop dat 
het gebruik van videocasussen in een cursus in het tweede leerjaar leidt tot meer gesitueerde kennis. 
De gebruikte toets moet in lijn liggen met de inhoud en doel van de cursus. Verder onderzoek wordt 
uitgevoerd naar het vastleggen van gesitueerde kennis in het vierde leerjaar. 
 

Korte omschrijving 
Onderzoek uitgevoerd door docenten wordt steeds belangrijker. HBO-docenten kunnen studenten 
beter begeleiden, wanneer ze weten wat onderzoek inhoudt. Bijgaand onderzoek toont aan hoe de 
opbrengsten van onderzoek, uitgevoerd door docent-onderzoekers, kunnen bijdragen aan een 
verbeterde lerarenopleiding. De empirische resultaten zijn direct toepasbaar voor de dagelijkse 
praktijk. 
 
Inleiding 
Het besef dat beelden oproepen tot nadenkende betrokkenheid van leraren in opleiding stond aan 
de wieg van de ontwikkeling van een casusbank met dilemma’s: Didiclass. Begrijpen. De ander, de 
situatie, de materie en mezelf daar draait het bij Didiclass om. Het onderstaande onderzoek is een 
zoektocht naar een zinvolle inzet van videocasussen bij het opleiden van leraren en daarmee een 
vergrootglas voor het eigen handelen van  
lerarenopleiders. 
 
Theoretisch kader 
Een leraar dient, in veel verschillende situaties in een dynamische omgeving, adequaat te reageren . 
Een ervaren leraar kan dat goed omdat hij over holistische kennis beschikt die gelinkt is aan een 
specifieke situatie (Geerts, Van der Werff, Hummel, & Van Geert, 2015). De ervaren leerkracht kan 
deze contextuele en holistische situatie koppelen aan eerdere praktijkervaringen en de daaraan 
gekoppelde theorie (Borko, 2004). Door de inzet van videocasussen kunnen beginnende leraren 
ervaring opdoen met levensechte contexten (Blijleven, 2005), waardoor tijdens cursussen op de 
opleiding de onderwijskundige theorie verbonden kan worden met de praktijk (Kurtz, Llama, & 
Savenye, 2004). Dit onderzoek brengt in kaart hoe de inzet van videocasussen kan bijdragen aan het 
verwerven van dergelijke situated knowledge door hogere leerdoelen te stellen in de vorm van 
onderwijskundige bedoelingen en designpatterns. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke rol van kan video spelen bij het opleiden van leraren? 
- Wordt video ingezet voor hogere leerdoelen? 
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- Zitten er hogere leerdoelen in opleidingsprogramma’s? 
- Draagt video bij aan het ontwikkelen van onderwijskundige bedoelingen en design patterns? 
 
Methode 
De eerste dataset is afkomstig van 21 artikelen over de inzet van video. Onderzocht is of 
videocasussen worden gebuikt om hogere leerdoelen te bereiken en daarmee bijdragen aan het 
ontwikkelen van gesitueerde kennis. 
Voor de tweede dataset zijn tien summatieve toetsen, aangeleverd door geaccrediteerde 
lerarenopleidingen, geanalyseerd. Het doel van deze analyse is of deze toetsen, en de achterliggende 
cursus, gericht zijn op het toetsen van hogere leerdoelen. 
De derde dataset is afkomstig van 42 tweedejaars studenten aan de voltijd lerarenopleiding Engels 
NHL-Hogeschool. Alleen in de experimentele groep wordt gebruikt gemaakt van videocasussen. 
Middels een voor- en natoets wordt in kaart gebracht over welke onderwijskundige bedoelingen 
studenten beschikken, of ze het design pattern ‘omgaan met wanorde’ kunnen toepassen en hoe 
uitgebreid hun pattern language ‘klassenmanagement’ is. 
 
Resultaten 
Het gebruik van videocasussen als onderdeel van het curriculum blijkt nog in ontwikkeling te zijn. In 
de artikelen komen meer lagere leerdoelen aan de orde dan hogere leerdoelen. Er worden tevens 
meer bereikte hogere leerdoelen gerapporteerd dan vooraf beoogde. 
Alle onderzochte lerarenopleidingen experimenteren met casustoetsen en zijn derhalve gespitst op 
het bereiken van hogere leerdoelen. Kwalitatief voldoet echter maar 1 casustoets. 
Door de inzet van videocasussen in een cursus is een toename zichtbaar in de compleetheid van het 
pattern language, een toepasbare design pattern wanorde en een toename van de onderwijskundige 
bedoelingen. De verschillen zijn echter klein en geven aanleiding tot discussie over de opzet van de 
cursus. 
 
Conclusie 
Het kan zijn dat leraren opleiders nog aan het zoeken zijn hoe ze hogere leerdoelen kunnen bereiken. 
De videocasussen moeten relevant zijn. Kwantificeren van de leereffecten van de video is een 
vereiste om te bepalen of de bereikte hogere leerdoelen door het gebruik van de video zijn bereikt. 
Als toetsen worden verbeterd, dan verbetert de kwaliteit van de cursus. Lerarenopleidingen zijn, 
mogelijk vanwege visitatiedruk, onvoldoende gericht op het belang van het toetsen van hogere 
leerdoelen. De kennis over de inzet van casustoetsen is nog volop in ontwikkeling. 
Er is nog onvoldoende ervaring met de inzet van videocasussen in een cursus. Lerarenleiders weten 
nog te weinig vanuit welk kijkkader studenten kijken en hoe deze kijkkaders in de loop van de 
opleiding verschuiven. Cursussen sluiten daardoor onvoldoende aan op de doelgroep. 
 
Referenties  
Blijleven, P. J. (2005). Multimedia-cases: Naar een brug tussen theorie en praktijk. 

(Dissertation/Thesis), Universiteit Twente, Enschede. Retrieved from 
http://doc.utwente.nl/50430/1/thesis_Blijleven.pdf  

Borko, H. (2004). Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain. Educational 
Researcher, 33(8), 3-15. doi:10.3102/0013189X033008003  

Geerts, W., Van der Werff, A., Hummel, H. G. K., & Van Geert, P. L. C. (2015). Video Cases in Teacher 
Education: A review study on intended and achieved learning objectives using video cases. 
Manuscript submitted for publication.  

Kurtz, T. L., Llama, G., & Savenye, W. (2004). Issues and Challenges of Creating Video Cases to Be 
Used With Preservice Teachers. . TechTrends, 49(4), 67-73. 
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Interactieve posterpresentatie 91 : Hoe geschikt is Lesson Study voor 
(aanstaande) docenten om hun praktijk te onderzoeken? 
S. de Vries, Rijksuniversiteit Groningen, G. Roorda, Rijksuniversiteit Groningen, K. van Veen, 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Leren van docenten / Lesson Study / praktijkonderzoek 
 

Abstract  
Lesson Study is een in Nederland relatief nieuwe professionaliseringsmethode voor (aanstaande) 
docenten. Lesson Study is ontstaan in Japan rond 1900, en verbreidt zich sinds een jaar of 15 over de 
wereld en de laatste jaren ook in Nederland. Centraal in Lesson Study staat het kritisch en 
systematisch analyseren van leerprestaties van leerlingen om het (vak)didactisch handelen van 
docenten te verbeteren. Docenten doorlopen in teamverband een cyclus om het leren van een 
specifiek onderwerp door leerlingen te verbeteren. In dit onderzoek gaan we de bruikbaarheid en 
effectiviteit van Lesson Study na in de context van het Nederlandse onderwijs. Wat kan Lesson Study 
docenten, leerlingen en scholen opleveren? En welke randvoorwaarden zijn nodig zijn om Lesson 
Study te organiseren? In een overzichtsstudie brengen we alle kennis die momenteel beschikbaar is 
op het gebied van het leren van docenten via Lesson Study samen, zowel op basis van peer-reviewed 
internationale onderzoekspublicaties als ook Nederlandstalige vakpublicaties. Daarnaast beschrijven 
we een concrete casus in de Nederlandse context, waarbij docenten Nederlands en wiskunde van 13 
scholen voor voortgezet onderwijs Lesson Study uitvoeren. 
 
Korte beschrijving 
Een presentatie over Lesson Study als vorm van vakdidactisch praktijkonderzoek door (aanstaande) 
docenten om het leren van leerlingen te optimaliseren past uitstekend binnen de zichtlijn De leraar 
als praktijkonderzoeker. 
 
Inleiding 
Lesson Study (LS) is een in Nederland relatief nieuwe professionaliseringsmethode die zich hier snel 
aan het verspreiden is. Inmiddels worden vanuit minstens vier universiteiten/hogescholen in het land 
(UTwente, Rijksuniversiteit Groningen, VU, Windesheim, Universiteit Utrecht) docenten (zowel 
beginners, ervaren als in opleiding) begeleid op het gebied van LS. Dit gebeurt binnen scholen (op de 
werkplek) op sectie- of teamniveau (bijv. De Vries et al., 2014), schooloverstijgend, bijvoorbeeld in 
netwerken of professionele leergemeenschappen (bijv. Verhoef et al., 2014), en in 
lerarenopleidingen. LS kenmerkt zich met name door samenwerking, onderzoek, praktijknabijheid en 
leerlinggerichtheid, kenmerken die in hoge mate overeenkomen met die van effectieve 
professionalisering zoals onderscheiden in de NWO-review van Van Veen et al. (2010). LS is daarmee 
een in theorie zeer krachtige professionaliseringsmethode. Inmiddels is LS al ongeveer 15 jaar object 
van studie. Een conclusie op basis van de tot nu toe enige twee reviewstudies op dit gebied (Cheung 
& Wong, 2013; Xu & Pedder, 2014) is dat LS inderdaad een krachtig middel kan zijn voor leraren om 
hun lespraktijk te verbeteren. Wel wordt in beide reviewstudies opgemerkt dat het veelal gaat om 
kleinschalig, kwalitatief onderzoek waarbij met name gewerkt wordt met zelfrapportages, en 
voornamelijk uitgevoerd in niet-Nederlandse contexten. Omdat LS zoveel potentieel lijkt te hebben, 
is er veel behoefte aan empirische onderbouwing wat betreft de effecten, de randvoorwaarden en 
het verloop van het proces. In dit onderzoek gaan we na en beschrijven we wat de effectiviteit en 
bruikbaarheid van LS kan zijn voor de Nederlandse onderwijscontext. 
 
Theoretisch kader 
Voor het onderzoek hebben we een theoretisch model ontwikkeld dat bestaat uit drie delen. Dit 
model beschrijft (1) verschillende factoren die van invloed zijn op deelname en uitvoering, (2) het 
proces van deelname in het doorlopen van de LS-cyclus zelf, en (3) de effecten ervan op docenten, 
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leerlingen en scholen. Voor het eerste, het voorwaardelijke deel, baseren we ons vooral op Fishbein 
(2008), voor het procesdeel op Lewis, Perry en Hurd (2009), en voor het effectdeel op Clarke en 
Hollingsworth (2002). Het model stelt dat wanneer docenten met de juiste intentie, voldoende 
kennis en vaardigheden en onder de goede randvoorwaarden het proces van LS doorlopen, dat hun 
kennis, opvattingen, houding en lesgedrag zich ontwikkelen, dat prestaties en betrokkenheid van hun 
leerlingen verbeteren, en dat er effecten zijn op contextniveau. 
  
Onderzoeksvragen 
Welke factoren bevorderen of verhinderen het deelnemen van docenten in LS? 
Hoe verloopt het LS-proces? Welke lokale variaties zijn er in Nederland? 
Welke effecten heeft deelname aan LS? 
In hoeverre zijn gevonden onderzoeksresultaten van toepassing op de Nederlandse 
onderwijscontext? 
  
Methode 
Om te beginnen brengen we de beschikbare kennis rondom LS in kaart via een systematische 
verkenning van internationale (inclusief Nederlandse) peer-reviewed empirische studies, en van 
alle overige in Nederland beschikbare kennis rondom professionalisering van docenten met LS, d.w.z. 
ook niet-gereviewde artikelen en vakpublicaties. 
Vervolgens wordt hetzelfde theoretische model gebruikt om data te onderzoeken die we verzamelen 
in het kader van twee professionele leergemeenschappen Nederlands en wiskunde (2014-2017, 
ondersteund door OCW binnen het programma 'Impuls Leraren Tekortvakken' ). In deze PLG’s 
werken momenteel bijna 30 docenten van 13 vo-scholen met LS. Bij deze docenten worden data 
verzameld op het gebied van de voorwaarden, proces en effecten. Dit gebeurt via vragenlijsten, 
interviews en observaties (effecten). 
 
Voorlopige resultaten 
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in het 
kader van de subsidieronde Overzichtsstudies. Het onderzoeksproject ‘Lesson Study: een effectieve 
professionaliseringsmethode?‘(zie www.nro.nl) is gestart op 1 oktober 2015, en heeft een looptijd 
van een jaar. Tijdens het VELON-congres presenteren we de stand van zaken van onderzoek van dat 
moment. 
 
 Referenties 
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Interactieve posterpresentatie 92 : Het onderzoekend werken van 
lerarenopleiders 
H.D. Paalman-Vos, Christelijke Hogeschool Ede 
 
Lerarenopleiders / onderzoekend werken / professionalisering 
 

Abstract 
In het hoger onderwijs is op dit moment veel aandacht voor de onderzoekende docent. 
Kenniskringen en lectoraten krijgen een impuls gericht op de kennisontwikkeling en 
professionalisering van de HBO-docent. Ook binnen lerarenopleidingen krijgt onderzoek in de school 
een steeds grotere rol. Lerarenopleiders onderscheiden zich daarbij van andere HBO docenten, 
omdat zij in hun docentschap een voorbeeldrol vervullen voor studenten. Zij leren studenten het 
onderwijzen, terwijl tegelijkertijd hun eigen onderwijs moet voldoen aan de kenmerken die zij hun 
studenten proberen aan te leren. De lerarenopleider moet over een persoonlijke opleidingsdidactiek 
beschikken om leraar van leraren te kunnen zijn. Met betrekking tot het onderzoek in de 
lerarenopleiding moet de lerarenopleider zelf onderzoeksmatig kunnen denken en werken. Het is de 
vraag of de lerarenopleider van nu die onderzoekende en lerende houding heeft die noodzakelijk is 
om studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van een onderzoekende houding en om zijn eigen 
onderwijspraktijk te verbeteren. Wat verstaat de lerarenopleider onder onderzoekend werken en 
hoe belangrijk vindt de lerarenopleider het om zelf onderzoekend te werken? Wat heeft de 
lerarenopleider nodig om zich hierin verder te professionaliseren? En wat is de rol van de 
leidinggevenden in het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur op de lerarenopleidingen? 
 
Korte beschrijving 
Deze presentatie heeft een mooie verbinding met het thema: een lerarenopleider die onderzoek doet 
naar het onderzoekend werken van collega-lerarenopleiders om hierdoor de onderwijspraktijk te 
kunnen verbeteren. De eerste onderzoeksresultaten zullen gepresenteerd worden met betrekking tot 
het onderzoekend werken van lerarenopleiders op de Academie Educatie van de Christelijke 
Hogeschool Ede. 
 
Voorstel  
Het Lectoraat Leiderschap in het onderwijs dat is verbonden aan de Academie voor 
Schoolleiderschap Penta Nova doet vanaf 2010 praktijkonderzoek naar het leidinggeven aan en 
bevorderen van onderzoekende scholen. In het boek Leidinggeven aan onderzoekende scholen geeft 
het lectoraat een beeld van onderzoeksmatig leiderschap in het primair en voortgezet onderwijs. 
Voortbouwend op deze kennis is het interessant om na te gaan in hoeverre deze informatie relevant 
is voor het leidinggeven aan onderzoekende lerarenopleidingen. 
Om deze reden is een onderzoek gestart op de Academie Educatie (AE) van de Christelijke 
Hogeschool Ede. Het onderzoek wil inzicht geven in het onderzoekend werken van lerarenopleiders. 
De opleiding heeft de ambitie om topkwaliteit te leveren en biedt studenten een kwalitatief 
hoogstaande opleiding. Dat vraagt om een voortdurende professionalisering van de lerarenopleiders 
binnen de AE. Door dit onderzoek kan de professionalisering van lerarenopleiders een nieuwe impuls 
krijgen die ten goede kan komen aan de ontwikkeling van toekomstige leraren. 
 
Binnen dit onderzoek verstaan we onder het onderzoekend werken van lerarenopleiders: het werken 
op een onderzoekende manier, waarbij lerarenopleiders vanuit hun opleidingsdidactiek aanstaande 
leraren stimuleren en ondersteunen bij het systematisch analyseren en evalueren van hun eigen 
onderwijspraktijk, én ook zelf over onderzoekend vermogen beschikken om hun eigen werk op een 
onderzoekende manier te kunnen benaderen om de eigen opleidingspraktijk verder te kunnen 
ontwikkelen. 
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In dit onderzoek ligt de focus op het onderzoekend werken van de lerarenopleiders binnen de AE. 
Met als omvattend kader de thema’s onderzoekende opleidingscultuur en de onderzoekende 
leidinggevenden. 
 
Centraal staat de volgende onderzoeksvraag: 
Wat is de visie van de AE op het onderzoekend werken van lerarenopleiders, in welke mate werken 
lerarenopleiders binnen de AE onderzoekend en wat hebben zij van elkaar en hun leidinggevenden 
nodig om het onderzoekend werken verder vorm te geven? 
 
En bijbehorende deelvragen: 

1. Wat is de visie van leidinggevenden binnen de AE op onderzoekend werken van 
lerarenopleiders en hoe belangrijk vinden ze het? 

2. Wat is de visie van lerarenopleiders binnen de AE op onderzoekend werken van 
lerarenopleiders en hoe belangrijk vinden ze het? 

3. Op welke manier en in welke situaties werken lerarenopleiders binnen de AE onderzoekend? 
4. Wat hebben lerarenopleiders binnen de AE nodig van elkaar en hun leidinggevenden om het 

onderzoekend werken verder vorm te geven? 
 
Door middel van een Deplhi-onderzoek wordt in 2015 onderzoek gedaan naar de visie en ambitie van 
de leidinggevenden naar het onderzoekend werken van lerarenopleiders (deelvraag 1). Tijdens het 
congres zullen de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn. In 2016 zal het onderzoek verder worden 
uitgevoerd onder de lerarenopleiders (deelvragen 2 t/m 4). 
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Interactieve posterpresentatie 156 : Grenspraktijken van leraren(opleiders) 
en onderzoekers in het beroepsonderwijs 
M.J.M. van den Berg, Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool 
 
Onderzoekend vermogen / praktijkrelevantie / transdisciplinariteit / beroepsonderwijs 
 
Abstract  
In het lectoraat ‘boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers’ van Stoas Wageningen 
| Vilentum Hogeschool (opleidingen voor leraren en kennismanagers in de groene sector) is de vraag 
aan de orde hoe leraren(opleiders) en onderzoekers (samen) werken aan praktijkvraagstukken rond 
leren en ontwikkelen, welke kwaliteiten ze daarbij inzetten en wat dan vooral succesvol is. 
Onderzoekslijnen betreffen het onderzoekend, het praktijkrelevant en het transdisciplinair vermogen 
van leraren(opleiders) en onderzoekers, en het ontwikkelen van deze vermogens. Deze 
onderzoeksagenda heeft qua aanpak vooral een kwalitatief karakter, met bijvoorbeeld 
literatuuronderzoek, participerende observatie, documentenanalyses en interviews. Het gaat er eerst 
om, goed zicht te krijgen op wat verschillende kwaliteiten en grenspraktijken inhouden, hoe ze zich 
tot elkaar verhouden, waarom ze nodig zijn en hoe ze ontwikkeld kunnen worden. 
 
Korte beschrijving 
De presentatie is gebaseerd op de lectorale rede Grenspraktijken. Opleiders en onderzoekers in 
ontwikkeling door Niek van den Berg, 20 januari 2016, bij Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool. 
Deze rede past in verschillende zichtlijnen van het congres, waaronder Identiteit van de 
lerarenopleider als onderzoeker en Praktijkonderzoek door (toekomstige ) leraren. 
 
Inleiding 
In het lectoraat ‘boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers’ van Stoas Wageningen 
| Vilentum (opleidingen voor leraren en kennismanagers in de groene sector) is de vraag aan de orde 
hoe opleiders en onderzoekers (samen) werken aan praktijkvraagstukken rond leren en ontwikkelen, 
welke kwaliteiten ze daarbij inzetten en wat dan vooral succesvol is. Ingezoomd wordt op het 
onderzoekend, praktijkrelevant en transdisciplinair vermogen van beide groepen. 
 
Theoretisch kader 
Zoals de Onderzoeksgroep Onderzoek in de Bachelor (OOB, 2015) van Stoas in navolging van 
Andriessen (2014) en Onderwijsraad (2014) stelt, betreft onderzoekend vermogen van professionals 
op hbo niveau het beschikken over een onderzoekende houding, kennis uit onderzoek toepassen, en 
zelf onderzoek doen. Voor leraren(opleiders) geldt nog een vierde element, namelijk het vermogen 
om de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van anderen te begeleiden (OOB, 2015). De 
inzet van onderzoekend vermogen  vereist een zekere methodische grondigheid en praktische 
relevantie (vgl. Andriessen, 2014) en heeft – zo is de visie van de OOB – in bepaalde mate een 
transformatief karakter. Ook het ontwikkelen van onderzoekend vermogen heeft een transformatief 
karakter (OOB, 2015).  
 
Zoals werken aan onderwijskwaliteit met behulp van onderzoek een zeker onderzoekend vermogen 
vraagt van opleiders, vraagt het ook bepaalde kwaliteiten van (praktijkgerichte) onderzoekers. Naast 
eisen wat betreft validiteit en betrouwbaarheid zoals die voor alle onderzoek gelden, gaat het bij 
praktijk(gericht)onderzoek vooral om eisen wat betreft de praktische relevantie (Schön, 1983; Wolf & 
Rosenberg, 2012; Andriessen, 2014; Butter, 2015) en de transformatieve werking. Om deze te borgen 
heeft een onderzoeker adviseurskwaliteiten als empathie en overtuigingskracht nodig om in elke fase 
van het onderzoek de praktijk adequaat te betrekken. Je zou ook kunnen spreken ‘praktijkrelevant 
vermogen’ met aspecten als (vgl. onder meer De Bruijn & Westerhuis, 2013; Butter, 2015): 

- het beschikken over een praktijkgerichte houding, 
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- agenderend vermogen c.q. vermogen tot vraagarticulatie, 
- vermogen om in samenspraak met de praktijk een onderzoek te ontwerpen, uit te 

voeren en te rapporten, met een passende rol voor die praktijk, 
- implementatievermogen:  het vermogen de praktijk op een adequate wijze te begeleiden 

bij het nadenken over de betekenis van het onderzoek voor het handelen. 
 
Zowel (leraren)opleiders als onderzoekers zijn ‘grensgangers’ op het moment dat ze onderzoek 
inzetten om onderwijskwaliteit te versterken. Voor het onderzoek naar deze grenspraktijken - zowel 
wat betreft de eigen professionaliteit van de grensgangers als wat betreft hun samenwerking  - 
wordt aangesloten bij uitwerkingen over boundary crossing van onder meer Akkerman en Bakker 
(2012) en uitwerkingen over transdisciplinair werken van onder meer Thompson Klein et al. 
(eds.)(2001), De Jong, De Beus, Richardson en Ruijters (2013) en Scholz en Steiner (2015). 
 
Methode, aanpak 
Het onderzoek binnen het lectoraat krijgt vorm aan de hand van vier thema’s:  

1. onderzoekend vermogen: onder meer onderzocht wat het leraarschap in het 
beroepsonderwijs  (waaronder de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van leerlingen) 
vraagt aan onderzoekend vermogen van leraren(opleiders).  

2. praktijkrelevant vermogen: onder meer wordt nader onderzocht wat praktijkrelevant c.q. 
transformatief vermogen precies inhoudt. 

3. transdisciplinair vermogen: onder meer wordt onderzocht hoe in grenspraktijken van 
leraren(opleiders) en onderzoekers hun deels ambigue professionaliteit, hun samenwerking 
aan vraagstukken en hun wederzijds leren vorm krijgen.  

4. de ontwikkeling  van onderzoekend, praktijkrelevant en transdisciplinair vermogen: onder 
meer wordt onderzoek geagendeerd naar de inhoud en ontwikkeling van deze kwaliteiten in 
educatieve bachelor- en masteropleidingen. 

 
Deze onderzoeksagenda heeft qua aanpak vooral een kwalitatief karakter, met bijvoorbeeld 
literatuuronderzoek, participerende observatie, documentenanalyses en interviews.  
 
Voorlopige of mogelijke resultaten 
Het gaat er eerst en vooral om, goed zicht te krijgen op wat verschillende kwaliteiten en 
grenspraktijken inhouden, hoe ze zich tot elkaar verhouden, waarom ze nodig zijn en hoe ze 
ontwikkeld kunnen worden. Verwachte resultaten zijn onder meer:  

1. De doorontwikkeling van het conceptueel model van OOB (2015) waarmee niet enkel 
‘onderzoek doen’  maar het brede concept van ‘onderzoekend vermogen’ wordt uitgewerkt. 
Hiermee kan de aandacht voor een onderzoekende houding, het toepassen van onderzoek 
en het zelf doen van onderzoek in de lerarenopleiding nader worden beschreven en kan een 
‘leerlint onderzoekend vermogen’ worden vormgeven.  

2. Conceptuele verheldering van praktijkrelevantie en transformatief karakter van 
praktijk(gericht)onderzoek, als basis om verschillende vormen van praktijk(gericht)onderzoek 
nader te duiden. Hiermee kunnen leraren(opleiders) en onderzoekers en andere 
belanghebbenden hun positie en keuzes expliciteren en hun samenwerking nader 
vormgeven. 

3. Zicht op verschillende typen grenspraktijken in relatie tot de vraagstukken rond leren en 
ontwikkelen die daar aan de orde zijn, en in relatie tot de kwaliteiten van leraren(opleiders) 
en onderzoekers in die grenspraktijken. Dit zal helpen om (verschillen in) succes van 
grenspraktijken (bijdrage aan het verhelderen en oplossen van het vraagstuk) te kunnen 
duiden, en om aanknopingspunten voor verbetering te kunnen benoemen. 
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Interactieve posterpresentatie 29 : Ontwikkeling van een leesmethode Latijn 
K. Hulstaert, Karel de Grote-Hogeschool 
 
Latijn / ontwerponderzoek 
 

Abstract 
Het einddoel van het vak Latijn is het lezen van teksten van Romeinse auteurs in de originele taal. 
Deze doelstelling wordt slechts moeizaam gehaald. Het lezen van authentieke teksten in de tweede 
en derde graad is vaak een slopend proces, waarbij leerlingen zich met veel moeite en aan een 
tergend traag tempo door de Latijnse tekst worstelen. Dit leidt tot frustratie bij leraren en leerlingen. 
Eén van de cruciale elementen in dit moeizame leesproces is de vrijere woordvolgorde in het Latijn. 
De laatste decennia werd er echter heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
woordvolgorde en zinsstructuren in het Latijn, waaruit blijkt dat er ook in het Latijn wel degelijk vaste 
zinsstructuren te onderscheiden zijn. Kennis van en inzicht in deze vaste zinsstructuren kan een 
wezenlijk onderdeel zijn in het verhogen van de leesvaardigheid in het Latijn. Er bestaat voorlopig 
echter geen vertaling van deze nieuwe inzichten naar de didactische praktijk. Dit project wil hieraan 
tegemoet komen door de ontwikkeling van een leesdidactiek, gebaseerd op de nieuwe 
wetenschappelijke inzichten. De leesdidactiek wordt ontwikkeld volgens het onderwijskundig 
ontwerponderzoek. 
 

Korte beschrijving 
Deze presentatie past binnen het thema van het congres omdat ze via praktijkonderzoek een brug 
slaat tussen wetenschappelijk onderzoek en de didactische praktijk. In de resonansgroep van dit 
onderzoek zitten professoren, lerarenopleiders en leraren Latijn. Het ontwerpen van de methode 
gebeurt in een voortdurende samenwerking tussen deze drie niveau’s. 
 
 Inleiding 
Uit de reële nood van leraren Latijn naar een leesmethode die de leerlingen Latijn zou leren lezen, 
eerder dan ontcijferen, werd in 2014 dit praktijkgericht onderzoek opgestart. Het onderzoek loopt 
over twee jaar en is een samenwerking tussen hogeschool, Universiteit en werkveld. De centrale 
onderzoeksvraag luidt: Hoe kan er vanuit het recente wetenschappelijk onderzoek rond 
woordvolgorde een lineaire leesmethode Latijn ontwikkeld worden, waarbij de schijnbare 
complexiteit van de woordvolgorde in het Latijn gereduceerd wordt tot een eenvoudig en coherent 
systeem, met aandacht voor de betekenis vervat in de door een auteur gekozen woordvolgorde? 
 
Theoretisch kader 
Het theoretisch kader voor dit onderzoek behelst twee domeinen. Een eerste domein is 
vakdidactisch: welke stappen zijn er de afgelopen jaren gezet in het onderzoek naar het aanleren van 
een leesmethode Latijn? Een tweede voor dit project belangrijk domein is dat van de woordvolgorde, 
waarbij de nieuwe wetenschappelijke inzichten een belangrijke aanzet zijn tot de ontwikkeling van 
de nieuwe leesmethode. 
 
Methode en aanpak. 
In een eerste fase werden de recente wetenschappelijke werken over woordvolgorde in het Latijn 
samengevat om te komen tot een theoretische kader over de principes van woordvolgorde en 
zinsbouw in de Latijnse enkelvoudige en samengestelde zin. 
Gelijktijdig werden interviews met leraren en focusgesprekken met leerlingen gehouden om een 
antwoord te vinden op volgende drie vragen: 
1 Waaraan heeft het werkveld behoefte? 
2 Hoe staan leraren tegenover een nieuwe leesmethode? 
3 Welke struikelblokken ervaren leerlingen van de 2de graad bij het lezen van authentieke teksten? 
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Uit de antwoorden op deze vragen werden de ontwerpcriteria en de randvoorwaarden voor de 
nieuwe methode vastgelegd. 
Vervolgens werden de inzichten van het theoretisch kader vertaald naar een werkbare en behapbare 
theorie voor leerlingen van de eerste en tweede graad. De theorie werd geëxpliciteerd aan de hand 
van de teksten in de handboeken en de leesmethode werd uitgewerkt, rekening houdend met de 
bekommernissen en gevoeligheden van het werkveld. 
In september en oktober 2015 wordt de methode een eerste keer uitgetest in klassen van de eerste 
en tweede graad. Aan het einde van deze eerste testperiode volgt een evaluatie van de methode, 
waarbij leraren en leerlingen zullen worden bevraagd naar de bruikbaarheid en de doeltreffendheid 
van de methode. Op grond van deze feedback zal de methode verder aangepast en bijgestuurd 
worden. 
 
Voorlopige resultaten 
Aangezien de eerste testfase nog loopt, is er nog geen eerste evaluatiemoment geweest. Uit de 
contacten en gesprekken met leraren blijkt voorlopig het volgende. 
In het eerste jaar verloopt de kennismaking met de methode zeer goed. De leerlingen hebben geen 
moeite met de nieuwe termen en leren van bij het begin dat woordvolgorde een wezenlijk onderdeel 
is van de studie van Latijn. Volgens de leraar hebben de leerlingen door de aandacht voor de 
volgorde van de woorden een beter begrip van de inhoud (t.o.v. vorige jaren). 
In het tweede jaar verloopt de implementatie van de methode zeer goed. De leerlingen hebben geen 
moeite met de nieuwe termen en lezen volgens deze methode verloopt volgens de leraar sneller en 
vlotter (t.o.v. vorige jaren). Een werkpunt m.b.t. de bruikbaarheid is voorlopig de beperking in 
werkvormen. 
In het vierde jaar is de situatie anders. Deze leerlingen werken reeds drie jaar met een andere 
methode. Toch zijn de meeste leerlingen volgens de leraar erg enthousiast over de nieuwe 
leesmethode en begrijpen ze de teksten die ze op deze manier lezen beter dan ooit tevoren. De 
doeltreffendheid van de methode lijkt voorlopig groot. Maar aangezien deze methode ook voor de 
leraar nieuw is, vraagt ze erg veel voorbereiding van de leraar - ondanks het feit dat al het didactisch 
materiaal wordt uitgewerkt door de onderzoeker. Hier zit nog een stevige uitdaging voor de verdere 
ontwikkeling van de methode. 
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Interactieve posterpresentatie 81 : Betrokkenheid stimuleren van 
Pabostudenten: het leerproces van twee opleidingsdocenten onder de loep 
M. Peltenburg, Marnix Academie 
 
Duaal ontwerponderzoek / opleidingsdocenten basisonderwijs / studentbetrokkenheid 
 

Abstract 
Op de poster presenteren we een onderzoek naar het leerproces van twee opleidingsdocenten 
tijdens een onderwijsexperiment gericht op het stimuleren van studentbetrokkenheid. De 
lerarenopleiders zijn verbonden aan een lerarenopleiding basisonderwijs. In het 
onderwijsexperiment vernieuwen zij een bestaand vak, Leerkracht 3, en proberen zij door te 
differentiëren naar leervoorkeuren de betrokkenheid van studenten te vergroten. Het achterliggende 
idee is dat studenten door te leren en te worden getoetst op een manier die bij hen past een grotere 
autonomie zullen ervaren en daarmee een grotere betrokkenheid tonen. Aan het 
onderwijsexperiment - de proeftuin LK3 - nemen 31 studenten deel. Het onderzoek kan worden 
getypeerd als een duaal ontwerponderzoek. Gedurende de proeftuin vinden vijf pre en post 
interviews plaats met de opleidingsdocenten waarin wordt terug- en vooruitgeblikt op de LK3-
bijeenkomsten. Verder worden alle studenten aan het begin, halverwege aan het einde van het 
experiment via een schriftelijke vragenlijst bevraagd op hun betrokkenheid. Tot slot worden drie 
studenten aselect gekozen en tweemaal geïnterviewd over hun ervaringen binnen de proeftuin in 
relatie tot hun betrokkenheid. De resultaten tot zover maken duidelijk dat de twee 
opleidingsdocenten zien dat het merendeel van hun studenten enthousiast is over de ervaren 
autonomie, maar dat een minderheid hierbij onzekerheid ervaart. 
 

Korte beschrijving 
We onderzoeken de professionele ontwikkeling van twee opleidingsdocenten in het vernieuwen van 
hun onderwijs teneinde studentbetrokkenheid te vergroten. Hun ideeën over het stimuleren van 
studentbetrokkenheid krijgen vorm in de proeftuin Leerkracht 3. Tijdens de uitvoering van de 
proeftuin worden de opleidingsdocenten gevolgd en gestimuleerd om te reflecteren op hun 
onderwijsactiviteiten. 
 
Inleiding 
Het stimuleren van studentbetrokkenheid in het hoger onderwijs staat hoog op de politieke agenda 
(Onderwijsraad, 2015). Een grotere betrokkenheid bij het eigen leerproces zou de kwaliteit van het 
onderwijs dan ook ten goede komen (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). Niet alleen 
beleidsmakers, maar ook docenten in het hoger onderwijs verlangen een grotere 
studentbetrokkenheid. 
Zo stelde een tweetal opleidingsdocenten werkzaam aan een lerarenopleiding basisonderwijs te 
Utrecht zichzelf de vraag hoe ze de betrokkenheid van hun tweedejaars studenten bij het vak 
Leerkracht 3 kunnen vergroten. Het antwoord zochten de twee in het anders aanbieden van hun 
onderwijs, en wel in een onderwijsexperiment dat proeftuin LK3 wordt genoemd. Het leerproces dat 
de twee opleidingsdocenten doormaken tijdens de uitvoering van het onderwijsexperiment is 
onderwerp van studie. 
 
Theoretisch kader 
Fredericks et al. (2004) laten zien dat studentbetrokkenheid kan worden gestimuleerd door te 
voldoen aan de behoefte aan positieve relaties, het ervaren van competentie en een bepaalde mate 
van autonomie. Van Uden (2014) stelt dat het van belang is dat docenten ervaren dat zij met gerichte 
activiteiten studentbetrokkenheid kunnen beïnvloeden. Daarvoor is het nodig dat docenten 
regelmatig reflecteren op de effecten van hun activiteiten (cf. Bakkenes, Vermunt, & Wubbels, 2010). 
In het onderhavige onderzoek gaan we na hoe het leerproces wordt gekenmerkt van 
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opleidingsdocenten die deelnemen aan een duaal ontwerponderzoek waarin zij hun onderwijs 
vernieuwen teneinde betrokkenheid van hun studenten te vergroten. 
 
Methode 
Het onderzoek kan worden getypeerd als een duaal ontwerponderzoek (zie Smit & Van Eerde, 2011). 
In dit type ontwerponderzoek wordt zowel het leer- of ontwikkelingsproces van leerlingen of 
studenten onderzocht alsook dat van docenten, ofschoon in de voorgestelde posterpresentatie het 
accent ligt op het leerproces van de opleidingsdocenten. De deelnemende opleidingsdocenten zijn 
twee mannen in de leeftijd van 37 jaar en 46 jaar met negen jaar, respectievelijk vijftien jaar 
werkervaring als opleidingsdocent. 
Om studentbetrokkenheid te vergroten, richten de opleidingsdocenten zich in de proeftuin LK3 op 
het differentiëren naar de leervoorkeuren van hun studenten (i.c. Ruijters, 2006). Het achterliggende 
idee is dat studenten door te leren en te worden getoetst op een manier die bij hen past een grotere 
autonomie zullen ervaren en daarmee een grotere betrokkenheid ervaren. 
De proeftuin LK3 vindt plaats in de periode september 2015 - januari 2016 (13 bijeenkomsten in 
totaal) met 31 deelnemende studenten met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar (SD=3,6 jaar). 
Gedurende het onderwijsexperiment vinden vijf pre en post interviews plaats met de 
opleidingdocenten. In de interviews wordt met de docenten teruggeblikt (waarbij video-opnames 
van de bijeenkomsten worden gebruikt alsmede logboekjes) en vooruitgeblikt. Verder worden alle 
studenten aan het begin, halverwege en aan het einde van het experiment via een schriftelijke 
vragenlijst bevraagd op hun betrokkenheid. Tot slot worden drie studenten aselect gekozen en 
tweemaal (halverwege en aan het einde) geïnterviewd over hun ervaringen binnen de proeftuin in 
relatie tot hun betrokkenheid. 
 
Voorlopige of mogelijke resultaten 
Om het gerapporteerde leerproces van de twee opleidingsdocenten te analyseren worden de 
getranscribeerde interviews met docenten geanalyseerd aan de hand van de volgende vier 
categorieën (Bakkenes et al., 2010): (1) veranderingen in kennis en overtuigingen, (2) voornemens 
voor de praktijk, (3) veranderingen in de praktijk, en (4) veranderingen in emoties. Uitspraken over 
het stimuleren van studentbetrokkenheid worden gecodeerd aan de hand van de trits autonomie, 
competentie en relatie. 
De bevindingen tot zover laten zien dat de opleidingsdocenten overtuigd zijn van de kracht van het 
differentiëren naar leervoorkeuren om een grotere betrokkenheid teweeg te brengen. Zij zien een 
tweedeling ontstaan tussen het gros aan studenten dat enthousiast is over een grotere autonomie in 
hun leerproces en een minderheid aan studenten die ze in hun woorden “nog moeten meekrijgen”. 
 
Referenties 
Bakkenes, I., Vermunt, J. D., & Wubbels, T. (2010). Teacher learning in the context of educational 

innovation: Learning activities and learning outcomes of experienced teachers. Learning and 
Instruction, 20, 533-548.  

Fredricks, J.A., Blumenfeld, P.C. & Paris, A.H. (2004). School engagement: potential of the concept, 
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Interactieve posterpresentatie 84 : De didactische meerwaarde van flipping 
the classroom 
E. Schyvinck, VIVES, L. Van Craesbeek, VIVES 
 
Flipping the classroom 
 

Abstract  
Flipping the classroom kan een antwoord bieden op een aantal uitdagingen waar we de dag van 
vandaag voor staan. In de vrijgekomen klastijd van een flipped classroom kunnen studenten immers 
meer diepgaand leren. Docenten krijgen tijdens hun les meer tijd om formatief te evalueren en 
feedback te geven aan studenten en waar nodig te gaan differentiëren. Op die manier ontstaat 
‘flipped learning’ of met andere woorden: meer diepgaand leren door het optimaal gebruiken van je 
klastijd. 
Niet elke les is echter geschikt om te gaan omkeren. Tijdens dit tweejarig PWO-project willen we 
onderzoeken wat de didactische voorwaarden zijn om te spreken van een geslaagde geflipte klas. 
Verschillende mogelijkheden van hoe het huiswerk en de klasactiviteit kunnen ingevuld worden, 
zullen door een samengestelde leergemeenschap verkend, uitgeprobeerd en geëvalueerd worden. 
Het resultaat van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een 
inspiratieset voor docenten met enkele didactische handvatten om de kans op een geslaagde geflipte 
kans te optimaliseren. 
 

Korte beschrijving  
In een leergemeenschap samengesteld uit docenten van de lerarenopleiding (Katholieke Hogeschool 
VIVES, campus Brugge) onderzoeken we samen hoe we een pedagogische aanpak zoals ‘flipping the 
classroom’ optimaal kunnen inzetten. 
 
Inleiding 
Het gebruik van digitale technologie in het hoger onderwijs is een actueel thema. Onder andere het 
concept ‘flipping the classroom’ krijgt steeds meer aandacht en docenten verkennen de 
mogelijkheden ervan. De poster rapporteert over een project waarbij de focus ligt op het didactische 
aspect van flipping the classroom. Hoe kan flipping the classroom een meerwaarde bieden? Hoe 
kunnen docenten de vrijgekomen klassikale tijd zinvol benutten? Welke didactische aanpak is 
hiervoor nodig? 
 
Theoretisch kader 
Flipped learning is een pedagogische aanpak waarbij directe instructie zich verplaatst van de 
leerruimte van de groep naar de leerruimte van het individu en waarbij de groepsruimte 
getransformeerd wordt tot een dynamische, interactieve leeromgeving waar de docent de studenten 
leidt bij het toepassen van concepten en zich creatief inlaten met de materie. Deze interactieve 
leeromgeving kan een antwoord bieden op een aantal uitdagingen waarmee docenten in het hoger 
onderwijs de dag van vandaag worden geconfronteerd. 
We worden geconfronteerd met grote klasgroepen en een beperkt aantal contacturen. Docenten en 
studenten geven aan dat er weinig ruimte is om diepgaand op deze inhouden in te gaan. 
Flipped classroom: de vrijgekomen klassikale tijd gebruiken voor het verwerken van vooraf 
aangeboden inhouden. Focus ligt op verdiepen en activeren. 
Docenten geven aan dat het moeilijk is om in te schatten waar studenten staan in hun leerproces. 
Ook studenten ervaren een nood aan meer tussentijdse evaluatie. 
Flipped classroom: de vrijgekomen klassikale tijd gebruiken voor individuele begeleiding en geven 
van tussentijdse feedback (assessment for learning). 
De vrije toegang in het hoger onderwijs zorgt ervoor dat er een grote diversiteit is onder de 
studenten op vlak van eerdere studie-ervaring. Ook de flexibilisering zorgt voor verschillende 
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trajecten. Docenten geven aan dat er weinig ruimte is om in te spelen op deze onderlinge 
verscheidenheid en dat ze onvoldoende kunnen differentiëren tijdens hun lessen. 
Flipped classroom: de klassikale tijd gebruiken om in te spelen op verschillende noden van studenten 
en waar nodig meer individuele begeleiding geven. 
 
Methode 
Kwantitatief luik 
Er is een effectiviteitsmeting met een pretest-posttest design. 
Tijdens academiejaar 2015-2016 worden de studenten die de geselecteerde OPO’s volgen twee keer 
bevraagd (controlegroep - docenten geven les op de traditionele manier). Eén keer bij de start van 
het academiejaar (pretest) en nogmaals op het einde van het eerste semester (posttest).Dit 
meetinstrument bevat een cognitief luik (kunnen de studenten de leerinhouden toepassen?) en een 
affectief luik (wat is de houding van de studenten ten opzichte van het flipping the classroom?). Het 
verschil tussen de score op de posttest en de score op de pretest geeft een indicatie van de leerwinst 
bij de studenten en hun (veranderde) attitudes ten opzichte van het flipping the classroom-concept. 
Ook tijdens academiejaar 2016-2017 worden de studenten die de geselecteerde OPO’s volgen twee 
keer bevraagd (experimentele groep - flipping the classroom wordt geïmplementeerd). Hetzelfde 
meetinstrument als tijdens het controlejaar wordt gebruikt. Ook nu geeft het verschil tussen de score 
op de posttest en de score op de pretest een indicatie van de leerwinst en de veranderde attitudes. 
Kwalitatief luik 
De betrokken docenten en studenten worden bevraagd over hun ervaringen (focusgroepen). Zowel 
tijdens het controlejaar als tijdens het experimentele jaar worden de betrokken docenten en 
studenten bevraagd op het einde van het semester. 
 
Verwachte resultaten 
Didactische handvatten voor de vormgeving van flipping the classroom met expliciete aandacht voor 
de didactische invulling van de contactmomenten. 
werkvormen die kunnen ingezet worden om studenten te activeren en te stimuleren tot diepgaand 
leren. 
aandachtspunten voor een docent om voldoende formatieve evaluatie te geven en reflectie bij 
studenten te stimuleren. 
Deze didactische handvatten worden tijdens het project uitgewerkt tot een inspiratieset voor 
docenten. 
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Interactieve posterpresentatie 101 : Mam, zal ik jou voorlezen? 
Onderwijsondersteunend gedrag op het gebied van taal door ouders. 
M. Akkermans, Hanzehogeschool Groningen 
 
Ouderbetrokkenheid / Success for All / taal 
 

Abstract 
Elke school onderkent het belang en elke school vindt het bij tijd en wijle moeilijk: het bestendigen 
en vergroten van de betrokkenheid van ouders en families bij de school. De nadruk van dit onderzoek 
ligt op het onderwijsondersteunende gedrag van ouders op het gebied van taal. Gekeken wordt naar 
hun feitelijk handelen, de opvattingen en verwachtingen die zij hieromtrent hebben en de 
opvattingen en verwachtingen van leerkrachten. De hoofdvraag is: op welke wijze wordt 
onderwijsondersteunend gedrag van ouders op het gebied van taal beïnvloed door hun 
verwachtingen, hun achtergrond en de ondersteuning die zij ontvangen van de basisschool? Het 
onderzoek wordt uitgevoerd op zes Groningse basisscholen met relatief veel allochtone, 
laaggeletterde en/of laagopgeleide ouders, in middenbouw-klassen die werken met het 
schoolprogramma Success for All. De ouderbetrokkenheidsinitiatieven die tijdens het experimentele 
onderzoek worden geïmplementeerd op de scholen, zijn gestoeld op het Amerikaanse programma 
van Success for All. Het onderzoek is deels kwantitatief en deels kwalitatief van aard: de uitkomsten 
van een longitudinale survey worden aangevuld met diepte-interviews met ouders, kinderen en 
leerkrachten. 
 

Korte beschrijving 
Ik hoop een bijdrage te leveren aan een positief partnerschap tussen scholen en ouders. Scholen 
dienen zich bewust te worden van de unieke bijdrage die ouders kunnen leveren, ouders van de 
mogelijkheden die zij hebben. De uitkomsten van dit onderzoek leiden hopelijk tot mooie 
samenwerkingsverbanden tussen scholen, ouders en kinderen. 
 
Inleiding 
Dit onderzoek gaat over drie kernzaken: 
Onderwijsondersteunend gedrag van ouders op het gebied van taal; 
De invloed van verwachtingen en achtergrond van ouders op dat onderwijsondersteunende gedrag; 
De stimulering door scholen van onderwijsondersteunend gedrag van ouders met kinderen in de 
middenbouw, met aandacht voor de verwachtingen hieromtrent van leerkrachten. 
Het onderzoek is niet zuiver beschrijvend van aard: de resultaten worden beïnvloed door de inzet 
van ouderbetrokkenheidsinitiatieven van het programma Success for All. 
 
Theoretisch kader 
Onderwijsondersteunend gedrag van ouders is een onderdeel van de betrokkenheid van ouders bij 
de basisschool van hun kind. Ik maak hierbij gebruik van de ordening die Lusse (2013) hanteert. 
Volgens die ordening zijn drie vormen van ouderbetrokkenheid te onderscheiden: 1) 
onderwijsondersteunend gedrag (gedrag van ouders thuis dat bijdraagt aan gunstige 
leeromstandigheden thuis en een positieve houding tegenover school); 2) oudercontact 
(communicatie en samenwerking tussen ouders en school om te komen tot afstemming in het 
opvoedend denken en handelen in de benadering van het kind) en 3) ouderparticipatie (actieve 
deelname van ouders aan formele en informele activiteiten op school). 
De nadruk ligt in dit onderzoek op het onderwijsondersteunende gedrag van ouders, en wel om twee 
redenen. Ten eerste is uit onderzoek gebleken dat wat ouders thuis doen meer invloed heeft op het 
schoolsucces van kinderen dan elke andere vorm van ouderbetrokkenheid. (Desforges & Abouchaar, 
2003; Henderson & Mapp, 2002). Ten tweede is het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag 
op het gebied van taal een wezenlijk onderdeel van Success for All. 
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Aanpak 
Aan de hand van een schriftelijke longitudinale survey (een herhaalde meting aan de hand van een 
vragenlijst) en een mondelinge survey (gedeeltelijk gestructureerde interviews, mogelijk m.b.v de 
storytelling-techniek) wordt inzicht verkregen in het onderwijsondersteunende handelen van een 
groot aantal ouders op het gebied van taal. 
Het doel van het afnemen van de vragenlijst is het verkrijgen van inzicht in de feitelijkheid van het 
onderwijsondersteunende handelen van ouders. Deze inzichten worden aangevuld met diepte-
interviews met dertig gezinnen. Gevraagd wordt naar: 1) de verwachtingen van ouders wat betreft 
de taakverdeling ouders - school op het gebied van geletterdheidsontwikkeling van kinderen in de 
middenbouw, 2) hun opvattingen over (het belang van) lezen en 3) hun houding ten opzichte van 
onderwijsondersteunend handelen op het gebied van taal. 
Om de opvattingen en inzichten van ouders te vergelijken met die van leerkrachten, worden ook 
dertig leerkrachten geïnterviewd. Gevraagd wordt naar: 1) hun verwachtingen wat betreft de 
taakverdeling ouders - school op het gebied van geletterdheidsontwikkeling van kinderen in de 
middenbouw en 2) de activiteiten die zij ondernemen om ouders te ondersteunen bij het 
onderwijsondersteunende handelen. 
 
Resultaten 
In vier artikelen zal getracht worden antwoord te geven op de volgende vragen: 
Wat is onderwijsondersteunend gedrag (op het gebied van taal)? 
Op welke wijze geven ouders onderwijsondersteunend gedrag op het gebied van taal vorm? 
In welke mate spelen de opvattingen en achtergrond van ouders een rol in hun 
onderwijsondersteunende gedrag? 
Welke verwachtingen hebben ouders op het gebied van onderwijsondersteunend gedrag? 
Tegen welke uitdagingen lopen ouders aan op het gebied van onderwijsondersteunend gedrag op 
het gebied van taal? Zijn die uitdagingen (deels) een gevolg van hun achtergrond? 
Welke verwachtingen hebben leerkrachten op het gebied van onderwijsondersteunend gedrag van 
ouders? 
Hoe kunnen scholen rekening houden met de verschillen in verwachtingen en achtergrond van 
ouders bij het stimuleren en ondersteunen van onderwijsondersteunend gedrag? 
Hoe ervaren kinderen het onderwijsondersteunende gedrag van hun ouders? 
Leiden de initiatieven van SFA tot vermeerdering van het onderwijsondersteunende gedrag van 
ouders? 
Leiden de initiatieven van SFA tot een doorgaande lijn van onderwijsondersteunend gedrag van 
ouders met kinderen in de middenbouw van de basisschool? 
 
Referenties 
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Interactieve posterpresentatie 125 : Hoe ontwikkelen lerarenopleiders hun 
eigen taalontwikkelend leren tijdens interactie met studenten? 
F. Swart, D. Knezic, Universiteit Utrecht, R. de Graaff, Universiteit Utrecht, J. Onstenk, Universiteit 
Utrecht 
 
Docentleren / taalbewust / taalontwikkelend 
 

Abstract 
Uitgangspunt van dit promotieonderzoek is dat de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
(primair binnen dit onderzoek) en (secundair) de studenten, gebaat is bij aandacht voor 
taalontwikkelend docentleren tijdens interactie met studenten in de klas. Om te begrijpen wanneer 
taalontwikkelend docentleren plaatsvindt in de klas, maken we gebruik van het concept van de 
productieve disciplinaire interactie ofwel een ‘productief gesprek gericht op de vakinhoud’ van Engle 
& Conant (2002). Hiervan is sprake wanneer lererenopleiders een gesprek initieren op basis van een 
vakinhoudelijk ‘probleem’ (engagement) en vooruitgang boeken bij het zoeken naar een oplossing 
door middel van taal (development). Binnen dit onderzoek kijken lerarenopleiders zowel gezamenlijk 
(door o.a. Socratische gesprekken) als individueel (met behulp van de tweecamera aanpak/ videotool 
Iris Connect) naar hun eigen taal- en leerproces tijdens interactie binnen de eigen klassituatie. 
 

Korte beschrijving 
Onderzoek door met collega lerarenopleiders samen te werken in professionele 
leergemeenschappen is erg effectief om aan professionele ontwikkeling te doen. Uit het 
promotieonderzoek met groepen lerarenopleiders van vier lerarenopleidingen in Amsterdam, 
Utrecht en Tilburg komt naar voren dat lerarenopleiders vier fasen van zelfbewustzijn doorlopen ten 
aanzien hun eigen docentleren. 
 
Voorstel 
Taalontwikkelend docentleren is aan de orde wanneer de lerarenopleider de taal- en 
leerontwikkeling van zowel zichzelf als de studenten stimuleert tijdens interactie in een 
klassensituatie. Bij taalontwikkelende interactievaardigheden gaat het om het bewust kunnen 
hanteren van structurele, grammaticale, retorische en communicatieve toepassingen gericht op leer- 
en taalontwikkeling. Interactievaardigheden behoren tot het brede didactisch handelingsrepertoire 
van de docent. Het zijn die vaardigheden die ervoor zorgen dat er ruimte kan ontstaan in een gesprek 
voor uitwisseling, van gedachten en kennis, tussen docent en student. Het zijn vaardigheden die, 
onder andere, de deelnemers aan die interactie uitdagen om na te denken, hun gedachten verder 
onder woorden te brengen en de inhoud van gesprekken verdiepen. Niet alleen goede 
interactievaardigheden zijn van belang bij het voeren van goede docentgeleide interactie. De docent 
moet ook in staat zijn om het het gesprek uitdagend te maken aangepast aan de verschillende 
leerbehoeften en vanuit afwisselende docentrollen, zoals die van de expert en onderzoeker. Binnen 
de verschillende vakken van lerarenopleiders liggen hierbij tal van mogelijkheden. Wanneer 
bijvoorbeeld een lerarenopleider iets uitlegt, neemt hij de rol van expert aan. Tijdens dit soort 
‘ínstructiemomenten’ ontstaan er minder kansen voor docentgeleide en taalontwikkelende interactie 
dan wanneer de docent een onderzoekende rol aanneemt. In het laatste geval kan hij bijvoorbeeld 
een kwestie voorleggen. Hierdoor ontstaat mogelijkheid voor een uitwisseling over oplossingen, 
redeneringen en vergelijkingen. Dit soort interactie vraagt ook om gerichte planning waarbij 
momenten zijn van afwisselend instructie en klasseninteractie, bijvoorbeeld door naast klassikale 
momenten ook interactie in kleinere groepen of op individueel niveau te organiseren. 
 
Theoretisch kader 
Uit onderzoek op gebied van taalverwerving en kennisontwikkeling (Damhuis & de Blauw 2008) blijkt 
dat ruimte voor klasinteractie gelegenheid biedt voor tegelijkertijd taal- en denkontwikkeling. Vanuit 
eerste taalverwerving (Bates 1976, Ninio & Snow 1996) en tweedetaalverwerving (Hatch 1978, Gass 
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& Mackey 2006) wordt de cruciale rol van interactie voor taalontwikkeling benadrukt. Deze interactie 
dient niet te bestaan uit begrijpelijke taal (Inputhypothese, Krashen 1982) maar ook een uitdagende 
taalproductie te bevatten (Outputhypothese, Swain 1985, 2005) ofwel gesprekken waaraan lerenden 
actief en uitgebreid bijdragen. 
 
Methode, aanpak 
In dit promotieonderzoek onderzoeken we taalbewuste en taalontwikkelend docentleren door te 
kijken naar opvattingen van docenten over hun eigen leren en de rol van taal hierbij (orientation fase 
1/beliefs/ behoefteonderzoek; spoken and imaginery), het denken van docenten over 
taalontwikkelend docentleren (awareness fase 2/ conceptual understanding/ spoken and written), 
het taalontwikkelend leren en handelen van docenten (recognition fase 3/ performance executed 
and interpreted ) en ten slotte, het bewust toepassen, ervaren en evalueren van taalontwikkelend 
leren en handelen tijdens de docentgeleide interactie in de klas (application & evaluation fase 4/ 
language sensitive learning/ achieved). 
 
Voorlopige of mogelijke resultaten 
Uit het onderzoek komt naar voren dat docenten op weg naar een taalontwikkelende vakdidactiek 
vier fasen lijken te doorlopen: 1) ontluikend bewustzijn, hierbij worden docenten zich bewust van de 
rol die taal speelt bij het leerproces van zowel de student als zichzelf als bij leren van het vak. 
Docenten breiden hun begrip uit en zijn bereid te kijken naar hun eigen rol in deze taalontwikkeling 
in de klassensituatie; 2) taalaanbod begrijpelijk maken, hierbij werken docenten aan hun eigen 
taalgebruik en controleren ze of anderen hen begrijpen; 3. taalproductie stimuleren; hierbij geven 
docenten meer ruimte aan het denk- en leerproces, vanuit hun kennis over het belang van interactie 
bij het leren, door meer open vragen te stellen en denktijd te geven door groepswerk en meer 
interactieve taken. 4) bewust taaldoelen nastreven; hierbij formuleren docenten talige doelen bij de 
vakles en werken daar gericht naar toe door vormgerichte activiteiten tijdens de les. 
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Interactieve posterpresentatie 136 : 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, Erasmushogeschool Brussel, E. Vinckx, PXL Hogeschool, V. Van Raemdonck, 
Erasmushogeschool Brussel, P. Deriemaeker, Erasmushogeschool Brussel 
 
Binnenklasdifferentiatie / geschiedenis / secundair onderwijs 
 

Abstract 
Onze huidige samenleving kent een grote diversiteit. Een afspiegeling daarvan treffen we aan in de 
scholen en klassen van het Nederlandstalig onderwijs (Vlaanderen / Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
Tal van beleidsdocumenten duiden het positief inspelen op deze verschillen tussen leerlingen aan als 
een belangrijk aandachtspunt. Daartegenover staat dat het toepassen van binnenklasdifferentiatie 
bij de leerkrachten ook verscheidene vragen en bekommernissen oproept.Deze studie gaat aan de 
hand van een zelfontwikkelde vragenlijst voor de vakleerkrachten geschiedenis (secundair onderwijs) 
na welke opvattingen er omtrent een gedifferentieerde aanpak in het werkveld aanwezig zijn. Verder 
wordt eveneens gepeild naar hoe deze geschiedenisleerkrachten hun eigen didactisch handelen in 
relatie tot binnenklasdifferentiatie beoordelen. Het onderzoek belicht bovendien de noden van 
geschiedenisleerkrachten m.b.t. dit thema en gaat na welke factoren hierop een invloed kunnen 
hebben. Deze onderzoeksresultaten zullen in een volgende fase aanleiding geven tot de uitwerking 
van een praktijkgids. 
 

Korte beschrijving 
Binnenklasdifferentiatie vormt een belangrijk onderwijsthema. Met de eigenheid van de 
onderwijsvakken (secundair onderwijs) in het achterhoofd is het voor lerarenopleiders van belang 
om inzicht te krijgen in de opvattingen van vakleerkrachten aangaande binnenklasdifferentiatie 
alsook in hun didactisch handelen in het kader daarvan. Deze studie is gericht op het onderwijsvak 
geschiedenis. 
 
Inleiding 
Onze samenleving wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Een afspiegeling daarvan treffen we 
aan in de scholen en klassen van het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Zo onderscheiden leerlingen zich binnen eenzelfde klas onderling op allerlei 
vlakken zoals achtergrond, thuissituatie, geslacht, prestatieniveau, leeftijd, etc… (Belfi et al., 
2010).Dat leerkrachten op deze verschillen dienen in te spelen, vinden we onder meer terug in de 
beleidsnota onderwijs 2014-2019 van minister Crevits waarin uitdrukkelijk wordt gewezen op het 
gegeven dat leerkrachten moeten instaan voor de ontwikkeling van de individuele talenten van de 
leerlingen. Ook voor leraren in opleiding maakt het actief omgaan met sociale, culturele en talige 
diversiteit en het uitwerken van krachtige en stimulerende leeromgevingen waarin gedifferentieerd 
wordt, deel uit van de domeinspecifieke leerresultaten van de opleiding bachelor in het onderwijs 
secundair onderwijs. Hiertegenover staat evenwel dat de implementatie van een gedifferentieerde 
aanpak bij Vlaamse leerkrachten ook verscheidene vragen, bekommernissen en zorgen oproept 
(Coubergs et al., 2015).Het onderzoek dat werd opgezet door het kenniscentrum Urban Coaching & 
Education (Erasmushogeschool Brussel) en de lerarenopleiding van de PXL Hogeschool heeft de 
bedoeling na te gaan welke opvattingen er bij de Vlaamse geschiedenisleerkrachten over 
binnenklasdifferentiatie bestaan. In relatie tot het werken aan een gedifferentieerde aanpak peilt het 
onderzoek verder ook naar de perceptie omtrent het eigen didactisch handelen van deze 
leerkrachten. Op deze manier worden de noden die in het werkveld omtrent dit thema bestaan in 
kaart gebracht.Een volgende stap ligt in het ontwikkelen van een praktijkgids over 
binnenklasdifferentiatie in de geschiedenisles. Dit document zou dan vervolgens in de 
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lerarenopleiding bij de vorming van nieuwe geschiedenisleerkrachten kunnen worden gebruikt 
alsook in het werkveld worden verspreid (ondersteund door nascholingen). 
 
Theoretisch kader 
Binnenklasdifferentiatie kan worden gedefinieerd als “Het positief en planmatig omgaan met 
verschillen tussen leerlingen met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke 
leerling”(Vanderhoeven, 2004). Differentiëren kan de leerkracht naar inhoud, proces, product en 
omgeving (Tomlinson, 2014) en dit op basis van de interesse, de leerstatus en het leerprofiel van de 
individuele leerling (Coubergs et al., 2015). Verder vormt differentiatie een belangrijk element in de 
motivatie en leerbereidheid van leerlingen (Vanhoof, 2012). 
 
Methode, aanpak 
Op basis van een literatuurstudie werd een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst bestaat uit drie 
grote onderdelen: (1) persoonlijke informatie van de leerkracht, (2) zelfbeoordeling van het 
didactisch handelen, (3) eigen opvattingen over binnenklasdifferentiatie.Aan de studenten van het 
2de en 3de deeltraject van de lerarenopleidingen van de PXL hogeschool en de Erasmushogeschool 
Brussel zal worden gevraagd om deze vragenlijst aan hun mentor(en) (vakleerkracht(en) 
geschiedenis) te bezorgen. De ingevulde documenten worden door de studenten opnieuw 
verzameld.De resultaten van deze bevraging zullen in een volgend stadium aanleiding geven tot het 
ontwikkelen van een praktijkgids. De bruikbaarheid hiervan zal worden onderzocht aan de hand van 
interviews met leerkrachten. 
 
Mogelijke resultaten 
Er zal worden onderzocht welke variabelen een invloed hebben op de zelfbeoordeling van het 
didactisch handelen en de opvattingen over binnenklasdifferentiatie van de bevraagde 
leerkrachten.De zelfbeoordelingen van het eigen didactisch handelen werpen tevens een licht op de 
noden van de geschiedenisleerkrachten m.b.t. binnenklasdifferentiatie. Deze informatie zorgt voor 
belangrijke input bij het ontwikkelen van de praktijkgids. 
 
Referenties 
Belfi, B., De Fraine, B., & Van Damme, J. (2010). De klas: Homogene of heterogene samenstelling? 

Leuven: Acco.  
Coubergs, C., Gheyssens, E., Struyven, K., & Engels, N. (2015). Ieders leer-kracht. Leuven: Acco. 
Coubergs, C., Struyven, K., Engels, N., Cools, W., & De Martelaer, K. (2013). Binnenklasdifferentiatie: 

Leerkansen voor alle kinderen. Leuven: Acco. 
Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom (2nd Edition). Alexandria: ASCD.  
Vanderhoeven, J. (2004). Positief omgaan met verschillen in de leeromgeving. Antwerpen: Garant.  
Vanhoof, J., Van de Broek, M., Penninckx, M., Donche, V., & Van Petegem, P. (2012). Leerbereidheid 

van leerlingen aanwakkeren: principes die motiveren, inspireren én werken. Leuven: Acco.  
 Domeinspecifieke leerresultaten bachelor in het onderwijs secundair onderwijs: 

https://www.nvao.net/sites/default/files/documents/DLR%20Bachelor%20in%20het%20onder
wijs%20secundair%20onderwijs.pdf  

beleidsnota onderwijs 2014-2019: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-
2014-2019-onderwijs 

  



  489 

 

 


