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Inleiding 
 
Het afgelopen jaar is een jaar dat gekarakteriseerd kan worden als een jaar met talrijke 
activiteiten op verschillende niveaus en inhouden. Het lectoraat, de lector en de 
kenniskringleden zijn in sterke mate geïntegreerd binnen de Nieuwste Pabo, hetgeen terug 
te vinden is in de samenwerking met de scholen, de bijdrage aan de onderzoekslijn en 
trainingen, en het stimuleren van kennisdeling tussen de betrokkenen. 
 
De activiteiten van het lectoraat zijn in navolging van 2012-2013 ook in 2013-2014 gericht 
op de integratie en met name gelijkwaardige ontwikkeling van de twee werkvelden, 
opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard en opleidingsschool Zuid-Limburg. Het project 
verankering Academische Opleidingsschool, de kop bovenop de Opleidingsschool is 
succesvol voortgezet (Jaarverslag 2012, 2013), de trainingen voor mentoren en 
schoolopleiders zijn op een lijn gebracht, een In-Company VELON-registratietraject voor 
school- en instituutsopleiders georganiseerd en er is voor beide werkvelden het project 
Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en scholen aangevraagd (en goedgekeurd). De 
lector is prominent aanwezig bij de verdere ontwikkeling van deze speerpunten in 
samenwerking met de coördinatoren werkplekleren, de kartrekkers Academische 
Opleidingsschool, taak/netwerkgroep en de onlangs gestarte coördinatiegroep 
Leerlandschap. 
 
De lector heeft een initiërende rol gespeeld bij het ontwikkelen van het nieuwe project 
Leerlandschap van Communities. Het project is gebaseerd op de subsidie ‘Versterken 
samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ van mei 2013. In samenwerking met de 
taak/netwerkgroepleden van alle besturen is een subsidie-aanvraag geschreven voor beide 
Opleidingsscholen, die half december goedgekeurd is. In het voorjaar van 2014 is in 
opdracht van de Stuurgroep Opleiden in de School door lector vormgegeven aan de opzet 
van het gehele project. 
 
Zuyd-breed zijn de taken van de lector specifieker uitgewerkt in het Handboek 
Kwaliteitszorg Zuyd (zj, voorjaar 2014). Daarbinnen is hij vanzelfsprekend 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderzoek dat binnen het lectoraat wordt 
uitgevoerd, en medeverantwoordelijk voor het inbrengen van kennis uit het 
lectoraatsgebonden onderzoek in het onderwijs. Er is een adviesbevoegdheid ten aanzien 
van de implementatie van onderzoeksvaardigheden in het onderwijs en een actieve rol in 
de professionalisering van docenten gericht op kwaliteitsbewaking van het afstudeerniveau. 
Met name de laatste twee zijn het afgelopen jaar met nadruk aan de orde geweest. De lector 
is actief betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoekslijn van jaar 1 t/m 4, bij de 
kwaliteitsbewaking van het afstudeerniveau en het verzorgen van professionalisering van 
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docenten in samenwerking met de verantwoordelijke docenten en werkgroep onderzoek en 
LIO-beoordeling. 
 
Een belangrijke taak voor het lectoraat is een bijdrage leveren aan de kennisdeling, zowel 
regionaal, landelijk als internationaal. Regionaal zijn er drie nieuwe activiteiten 
georganiseerd. Op de eerste plaats heeft op 4 juni 2014 de onderzoeksmiddag van de 
Nieuwste Pabo plaatsgevonden, georganiseerd door het lectoraat in samenwerking met de 
beide Opleidingsscholen. Op de tweede plaats zijn er drie Open Kenniskringen geweest met 
externe onderzoekers van de OU (Inne Vandyck, oktober 2013), een basisschool (Emily van 
Gool, mei 2014) en een extern lectoraat (Bob Koster, maart 2014). Op de derde plaats is er 
onder leiding van Margreet Vriesema (dNP) en met medewerking van Joost Ruland 
(faculteit beta), een symposium Leren en Innoveren in Leergemeenschappen georganiseerd 
tijdens de KIB-dag in Heerlen met twaalf presentaties van verschillende faculteiten en 
werkvelden, en een kennisdelingsbijeenkomst (KIB-after) eind januari met de 
presentatoren. 
 
In tegenstelling tot andere jaren is gekozen voor meer landelijke zichtbaarheid. De lector 
maakt deel uit van de landelijke groep Voorlopers ‘Opleiden in de School’, in het kader van 
de Lerarenagenda 2013-2020 en zal op 8 oktober 2014 een presentatie verzorgen over 
‘Leraarsnesten’ tijdens het lerarencongres. Het lectoraat heeft een symposium ‘Opleiden in 
de School en Leven Lang Leren’ georganiseerd tijdens het VELON-congres in Zwolle, 
presentaties verzorgd tijdens HBO-jaarcongres in Den Bosch en ORD in Groningen, en 
gepresenteerd tijdens het Colloquium Expertise Netwerk professionele ontwikkeling van 
Lerarenopleiders in Amsterdam.  
Ook internationaal zijn er nieuwe initiatieven ondernomen. Op 28 maart vond in Roermond 
een internationaal seminar plaats met deelnemers uit Nederland, Zweden, Malta en 
Engeland over ‘The Practicum Turn in Teacher Education’. Matts Mattsson, auteur van het 
gelijknamige boek (2011) verzorgde de keynote. De organisatie van het seminar lag in 
handen van het lectoraat en werd uitgevoerd in het kader van het International Network for 
Practicum Development and Research, bestaande uit meer dan 100 onderzoekers en 
opleiders uit alle delen van de wereld. 
 
In het voorjaar van 2012 is het strategisch beleidsplan 2011-2015 van het lectoraat 
geëxpliciteerd. In dit plan is de visie van de besturen van Fontys en Zuyd, de Nieuwste Pabo 
en het lectoraat beschreven. Vervolgens zijn drie hoofdthema’s of onderzoekslijnen met hun 
subthema’s en onderzoeken geschetst. In dit collegejaar zijn rondom de drie thema’s 
activiteiten gestart of gecontinueerd, die ondersteund worden of geïnitieerd zijn door het 
lectoraat. In het vervolg van deze stand van zaken, worden de activiteiten van nu en de 
geplande activiteiten van komend jaar kort genoemd. Bij elke activiteit is verwezen naar de 
nummering van onderzoeken in het strategisch beleidsplan (SB) en aangevuld met de naam 
van de onderzoeker. 
 
Onderzoekslijn 1: Curriculum dNP 
 
Verdieping door ABC-ritmiek 
De koppeling tussen theorie en praktijk is een essentiële bij het concept Opleiden in de 
School (Hennissen, P., 2011. In de nesten werken. Lectorale rede, Zuyd Hogeschool). De 
kernvraag is in hoeverre dit tot zijn recht komt in het curriculum en in het handelen van de 
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betrokkenen. Komend studiejaar zal de koppeling theorie-praktijk nader onderzocht 
worden, zowel binnen het digitale leerlandschap van Simulise als in de slb-lijn. In het 
curriculum van dNP is die koppeling een belangrijke thematiek.  
 
Verbetering beroepsproducten 
Studenten tonen tijdens elk thema van de opleiding hun competentieontwikkeling met 
behulp van werkplek gerelateerde beroepsproducten. De kwaliteit van deze 
beroepsproducten is direct gekoppeld aan het niveau van competentieontwikkeling van de 
studenten. Het tweede onderzoek (SB onderdeel 1.2; Ron Bertisen) is in zijn algemeenheid 
gericht op de verbetering van beroepsproducten die studenten maken en specifiek gericht 
op het verbeteren van de schriftelijke lesvoorbereiding gedurende de propedeuse. Het 
analyse instrument om de lesvoorbereidingen te beoordelen is bijna afgerond. Dit 
onderzoek is gestart in collegejaar 2012-2013 en heeft vanwege ziekte enige tijd op een 
lager activiteitenniveau geopereerd.  
 
Versterking onderzoekslijn 
Zoals in het vorige jaarverslag vermeld (juni 2013) en de nieuwe expliciete Zuyd-taken, is 
de betrokkenheid van de lector bij het ontwikkelen van de onderzoekslijn versterkt. De 
lector werkt regelmatig samen met de voorzitter van de werkgroep onderzoek, waarbij hij 
zich richt op het benoemen van de doelen, het uitwerken van de beoordelingscriteria en 
formats, de opzet van de bijeenkomsten, het kwalificeren van de onderzoeksbegeleiders, het 
communiceren met het MT, schrijven van handboek onderzoek, etc. (SB onderdeel 1.3; Paul 
Hennissen).  
Een belangrijke extra activiteit die is ingezet, is de ondersteuning van schrijfvaardigheden 
voor de 3de en 4de jaars studenten, met name gericht op het schrijven van 
onderzoeksverslagen. 
De lector is actief betrokken bij het mede beoordelen van onderzoeksverslagen als extra 
beoordelaar. Hij is indien gewenst volgens het dNP-OER in het kader van het verkrijgen van 
Cum Laude, extra beoordelaar.  
Tenslotte is in samenwerking met de werkgroep onderzoek een analyse gemaakt van de 
onderzoeksonderdelen in de eerste twee jaar en zijn voorstellen gedaan richting 
curriculumcommissie om op specifieke plekken onderzoeksvaardigheden te versterken. 
 
Onderzoekslijn 2: Leerwerkgemeenschappen 
 
De Nieuwste Pabo wil in de toekomst excellente leraren opleiden in 
leerwerkgemeenschappen op scholen, waarbij aankomende en zittende leerkrachten samen 
leren. Het project ‘CoPs in PLG’ kent 3 tranches, waarbij elke tranche bestaat uit een 
tweejarig traject. De eerste tranche startte in 2011 en is afgerond in 2013. De tweede 
tranche startte in het najaar van 2012 en wordt afgerond in juni 2014. De derde tranche 
startte in najaar 2013 met scholen die geen aparte financiering kregen. De CoPs binnen de 
academische basisscholen werken in een vierjarig traject aan de innovatie van hun 
onderwijs. De financiering uit de academische is geheel ondergebracht bij het lectoraat. Er 
zijn drie medewerkers wiens activiteiten daarvan vergoed worden (Ellen Siebenlist, Linda 
Verheijen en Paul Hennissen. 
Elke tranche bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het inrichten van 5 
Communites of Practice (CoP), bestaande uit leerkrachten, studenten en een 
lerarenopleider, die samen systematisch en onderzoekend werken aan een belangrijk 
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thema van de school. Het tweede onderdeel is het versterken van de Professionele 
Leergemeenschap (PLG), door de ‘MT-leden’ (in dit project Kennisgemeenschap genoemd) 
te trainen in het creëren van een professionele leergemeenschap op hun school.  
In 2012-2013 zijn er acht bijeenkomsten georganiseerd door het lectoraat, waarvan vier 
tranche-2 en drie tranche-3 bijeenkomsten ter versterking van de PLG en een ter 
versterking van het gehele project (24-03-2014 voor alle 80 deelnemers van alle 17 CoPs 
inclusief de CoPs op academische basisscholen). 
 
De inkomsten die het lectoraat kreeg voor dit project zijn ingezet voor het organiseren van 
de begeleiding en de bijeenkomsten. De ontwikkeling van de CoPs was het afgelopen jaar 
met de derde tranche een nieuwe koers ingegaan: de 5 basisscholen financierde zelf hun 
CoP-activiteiten, dNP faciliteerde de slb’ers in de CoPs en de lector zorgde voor de 
begeleiding en het onderzoek. 
De ontwikkeling van de CoPs gaat ook komend jaar verder in het nieuwe project 
Leerlandschap van Communities, gesubsidieerd door de overheid met als doel het 
versterken van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen. Het betekent dat 
vanaf september 2014 t/m juni 2017 36 CoPs, per bestuur 4 aan de slag gaan rondom de 
thema’s ‘opbrengstgericht werken’, ‘omgaan met verschillen’, ‘pesten’, en 
‘ouderbetrokkenheid’. Het lectoraat ondersteunt deze ontwikkeling met begeleiding en 
onderzoek. 
 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van CoPs in PLG is gericht op zowel de CoPs als de PLG 
van de scholen. Om het onderzoek t.b.v. de CoPs nog beter te verankeren, wordt sedert 
enkele jaren samengewerkt met het instituut voor praktijkonderzoek LOOK. Dit instituut is 
per 1 januari 2014 opgeheven en een aantal medewerkers zijn opgegaan in het Welten-
instituut.  
Concreet betekende dit dat het onderzoek van Aukje Aben naar het gebruik van de I-pads 
niet verder is afgerond, dat het onderzoek van Inne Vandyck een jaar lang heeft stilgelegen 
en mogelijk het komende half jaar wordt afgerond (mits er afspraken gemaakt kunnen 
worden met de nieuwe werkgever), en dat het onderzoek van Karel Kreijns opnieuw 
ingebed moet worden in de structuur van het Welten-instituut. Delen van het onderzoek 
zijn gerapporteerd in een paper voor de EAPRIL 2013 en tijdens een symposium op het 
VELON-Congres 2014. 
 
Na 3 jaar tijdelijke contracten is de inzet van Rick Kierkels stopgezet. Zijn werk is 
overgenomen door Emily van Gool en de lector. In verband met het afronden van het 
onderzoek krijgt Rick komend jaar een jaarcontract bij Fontys.  
 
Om de beste kwaliteit van opleidingsscholen te kunnen garanderen, is het van belang om 
ook eisen te stellen aan opleidingsscholen. De samenwerkingsverbanden willen vergaande 
samenwerking realiseren in de vorm van Partners in Leren in 2015. Om scholen te helpen 
om vast te stellen in hoeverre ze voldoen aan het niveau van Partners in Leren, is een 
instrument ontwikkeld waarin de kwantitatieve en kwalitatieve eisen zijn geformuleerd (SB 
onderdeel 2.3: Marcel Gijsen, Pie Pelzer, Paul Hennissen). 
 
Onderzoekslijn 3: Kwaliteit van lerarenopleiders 
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Het lectoraat heeft in het kader van de innovatiegelden van Zuyd onderzoek verricht naar 
de nieuwe rol van de slb’er in het curriculum (SB onderdeel 3.1: Margreet Vriesema). Het 
doel van dit onderzoek is tweeledig, namelijk de professionalisering van de 
lerarenopleiders die hun eigen werk in kaart brengen en daarop reflecteren (onderzoekslijn 
3), en zicht krijgen op wat slb’ers doen tijdens slb’uren. Dit laatste raakt direct de 
curriculumlijn van SLB en hoort voor een groot deel bij eerste onderzoekslijn. Per 1 
september 2013 hebben Susan Beckers en Linda Verheijen het werk van Margreet 
overgenomen. Zij hebben het onderzoek van Margreet gepresenteerd tijdens de Zuyd KIB-
dag in november en tijdens het VELON-Congres voor lerarenopleiders in maart 2014 in 
Zwolle. De presentatie tijdens de KIB-dag was de formele afronding.  
In verband met zwangerschapsverlof van Susan Beckers heeft de kartrekster voor slb van 
dNP Marleen van Daal een kort onderzoek verricht naar de mate waarin slb’ers 
werkzaamheden verrichten op de werkplek. Daaruit bleek dat bijna alle slb’ers op de 
werkplek de basisafspraken nakomen. 
 
Het lectoraat stimuleert intensief de professionalisering van mentoren, schoolopleiders en 
instituutsopleiders en verricht onderzoek op dat gebied (SB onderdeel 3.3).  
Door leden van de kenniskring zijn schoolopleiders getraind in toetsen en beoordelen op de 
werkplek. Vanwege ziekte van een kenniskringlid is deze training van 5 dagdelen verzorgd 
door de lector in samenwerking met een andere dNP-collega (Irene Triebels) die een 
masterthesis schrijft rondom dit onderwerp in het kader van de Master Leren en Innoveren. 
Haar onderzoek en instrumentontwikkeling rondom het geven van feedback zorgen voor 
extra diepgang in deze training. 
Er is een eendaagse training opgezet voor de beoordelaars van de LIO-periode voor 
directeuren en slb’ers. De lector heeft samen met de coördinator van jaar 4, werkveld 
coördinator en een kenniskringlid vormgegeven aan de opzet en deze uitgevoerd. Het betrof 
130 directeuren en slb’ers tezamen. 
Zoals in de inleiding is aangegeven, is in samenwerking met Ellen Siebenlist (voorzitster 
werkgroep Onderzoek) een traject opgezet (6 x 1,5 uur) voor slb’ers gericht op het 
begeleiden en beoordelen van onderzoek. Het was tekort om een training te kunnen 
noemen, echter het leverde wel een belangrijke bijdrage aan gezamenlijke aanpak en 
ontwikkeling van de onderzoekslijn. Voor die collega’s die onderzoek willen leren 
verrichten, is er de extra onderzoeksmodule van de OU, die uitgevoerd wordt voor met 
name leerkrachten van academische basisscholen. De lector is nauw betrokken bij het 
initiëren en plannen van de trainingen en het bewaken van de samenhang tussen alle 
professionaliseringsactiviteiten. 
Het lectoraat participeerde in het SurfFoundation project ‘Toetsing en Toetsgestuurd leren’ 
in de periode 2011 – 2014, i.s.m. de HAN, FLOT en VU (SB onderdeel 3.2: Anneriet Florack). 
Ondanks dat Anneriet lid geworden is van het Zuyd-lectoraat Professioneel Beoordelen van 
Dominique Sluijsmans, heeft het project op de rol van het lectoraat Opleiden in de School 
gestaan. Met ingang van 2014 is dat niet meer het geval. Paul Hennissen is bovendien 
stuurgroep-lid van dit project, dat formeel afgesloten is in juni 2014. 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van de mentor, de directe begeleider van de student op de 
werkplek, onderzoekt het lectoraat de effecten van de trainingen begeleidingsvaardigheden 
voor mentoren en kwaliteitsaspecten van deze training. Crasborn en Hennissen (2010) 
hebben in hun proefschrift ‘The Skilled Mentor’ uitgebreid beschreven wat het belang en de 
effecten van een training zijn. Bovendien zijn de principes en de kwaliteit van de training 
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beschreven in ‘Schulpractika in der Lehrerbildung’, een internationaal Duits-Engels-talig 
boek over leren vanuit de praktijk (Arnold, Groschner & Hascher, 2014). Die specifieke 
training is het afgelopen jaar 10 keer verzorgd door dNP. Een training bestaat uit 7 
dagdelen. Tijdens 7 trainingen waren 1 of 2 kenniskringleden inclusief de lector de trainers. 
Voor het Nederlandse taalgebied is de VELON-publicatie De ‘M-factor’ in 
begeleidingsgesprekken monitoren (2014) geschreven. 
De interactie tussen de mentor en de aankomende leraar bepaalt mede de 
ontwikkelingsmogelijkheden van aankomende leraren. Marcel Graus verricht onderzoek 
naar de interpersoonlijke relatie tussen mentoren en aankomende leraren. Gezien het 
belang en de ontwikkelingsmogelijkheden van dit onderzoek, is er een NWO-aanvraag 
ingediend voor een promotiebeurs, met ondersteuning van Prof. Perry den Brok, van de 
Tu/E. De aanvraag is in eerste instantie afgewezen. Op basis van de feedback die nog 
verstuurd wordt, wordt overlegd in welke vorm dit onderzoek verder ontwikkeld kan 
worden. 
Het onderzoek rondom de training voor schoolopleiders en Professionele 
Leergemeenschappen (PLG) is niet verder uitgewerkt en er is geen verdere verslaggeving. 
Er is te weinig capaciteit om de gegevens uit te werken.  
 
Zoals al eerder gezegd streeft dNP naar een intensieve vorm van samenwerking die 
landelijk Partners in Leren wordt genoemd. (SB onderdeel 3.4) Binnen deze vorm worden 
specifieke eisen gesteld aan de lerarenopleiders: agogische, opleidingsdidactische, 
organisatorisch-beleidsmatige en ontwikkelingsbekwame eisen. In studiejaar 2013-2014 
zijn 21 lerarenopleiders, bestaande uit 12 instituuts- en 9 schoolopleiders VELON 
geregistreerd. Ook het komende jaar zal er een VELON-registratietraject worden begeleid 
waarbij naast dNP ook lerarenopleiders uit instituut en werkveld van VO/MBO en 
pedagogiek deelnemen. De begeleiding en organisatie ligt in handen van de lector. Naast 
registratie verzorgd dNP een traject tot dNP-gecertificeerd schoolopleider. In 
samenwerking met de coördinator werkplekleren (Mieke Groten) is er een procedure 
ontwikkeld waarin de certificering van alle schoolopleiders in kaart wordt gebracht. Op 
basis van die inventarisatie worden in 2014-2015 dNP-certificaten voor schoolopleiders 
uitgereikt. 
 
4. Kennisuitwisseling en profilering 
 
De lector en de kenniskringleden hebben dit jaar namens het lectoraat, verschillende 
presentaties verzorgd, zowel binnen het instituut, nationaal en internationaal. Een korte 
opsomming van data, plaats van uitvoering, titel en koppeling met hier boven beschreven 3 
thema’s: 

- Presentatie op 17 juni 2013 te Sittard getiteld ‘Wetenschap en Technologie: leren in 
een CoP’ t.b.v. Beta-platform techniek door Paul Hennissen. (6 deelnemers) 

- Uitwisseling op 2-4 augustus te Stockholm als lid van de Coördinatiegroep van het 
International Network for Practicum Development and Research. 

- Presentatie op 31 oktober 2013 tijdens de Fontys Inspiratiedag te Eindhoven 
getiteld ‘De M-factor in begeleidingsgesprekken’ door Paul Hennissen en Frank 
Crasborn (30 deelnemers). 

- Presentatie op 8 november 2013 tijdens de CARN-conference in Tromso 
(Noorwegen) getiteld ‘Encouraging Professional Learning Communities’ (20 
deelnemers). 
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- Presentatie op 12 november 2013 tijdens de SURF onderwijsdagen in Rotterdam 
m.m.v Anneriet Florack (ex-kenniskringlid) getiteld ‘Bewust en bekwaam toetsen: 
een instrument voor zelfbeoordeling en zelfstudie. 

- Presentatie tijdens EAPRIL op 27 november 2013 in Bielle (Zwitserland) getiteld 
‘Participation in Communities of Practices: The role of community development, 

motivation and intention’ door Inne Vandyck, Karel Kreijns, Celeste Meijs en 

Paul Hennissen.      
- Presentaties tijdens Zuyd-KIB-dag op 28 november 2013 in de vorm van een 

symposium en een aparte presentatie. De symposiumbijdrage van het lectoraat was 
getiteld ‘Leren en Innoveren in Leergemeenschappen’, waarbinnen naast 
presentatoren van andere faculteiten, OU en werkveld, 4 onderwijs-CoPs 
presenteerden en de lector (aantal deelnemers varieerde van 5 tot 40). De aparte 
presentatie over ‘De rol van de slb’er’ werd verzorgd door kenniskringleden Susan 
Beckers en Linda Verheijen (26 deelnemers). 

- Presentatie tijdens KIB-after op 30 januari 2014 in Heerlen met deelnemers en 
presentatoren van het symposium tijdens de KIB-dag (24 deelnemers). 

- Symposium ‘Opleiden in de School & Leven Lang Leren’ tijdens het VELON Congres 
te Zwolle op 10 maart 2014, bestaande uit 4 presentaties van onderzoek gekoppeld 
aan het lectoraat: Rick Kierkels over PLG, Linda Verheijen over slb’rol, Ellen 
Siebenlist over onderzoek op werkplek, en Karel Kreijns (OU) over motivatie in 
CoPs. 

- Uitwisseling op 25 t/m 29 maart 2014 te Sittard als lid van de Coördinatiegroep van 
het International Network for Practicum Development and Research. Organisatie van 
het internationale seminar op 28 maart in Roermond. 

- Organisatie van de halfjaarlijkse meeting in het kader van het Eagle Project door 
kenniskringlid Karin Sillen op 31 maart t/m 2 april in Maastricht. 

- Presentatie tijdens Colloquium Expertise Netwerk voor professionale ontwikkeling 
van lerarenopleiders op 9 april 2014, getiteld ‘Op zoek naar de M-factor van 
werkplekbegeleiders’ door Frank Crasborn en Paul Hennissen (25 deelnemers). 

- Presentatie tijdens het HBO-jaarcongres op 17 april te Den Bosch getiteld ‘Eindelijk 
iets dat werkt: onderzoek in Communities’ door Marcel Gijsen, Tessa Fraats, Nikki 
Maassen en Paul Hennissen (50 deelnemers). 

- Presentatie tijdens studiedag HKE Tilburg op 24 april 2014 getiteld ‘De M-factor in 
(begeleidings)gesprekken monitoren’ voor 100 schoolopleiders en 
instituutsopleiders uit de regio Tilburg. 

- Presentatie  tijdens Kick Off Educatieve Agenda Limburg te Maastricht getiteld 
‘Eindelijk iets dat werkt: onderzoek in Communities’ door Vera Curfs en Paul 
Hennissen (16 deelnemers). 

- Presentatie op 11 juni 2014 in Sittard getiteld ‘Development of teachers in the 
workplace (vertaling van lectorale rede) t.b.v. PdD-student uit Texas (15 
deelnemers). 

- Presentatie tijdens ORD in Groningen op 12 juni 2014 getiteld ‘Afstemmen van 
interpersoonlijke kenmerken van mentor en student’ door Marcel Graus en Paul 
Hennissen. 

 
Er zijn verschillende publicaties verzorgd door de kenniskring: 
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- Vandyck, I., Kreijns, K., Meijs, C., & Hennissen, P. (2013). Participation in 
communities of practices: The role of community development, motivation and 
intention. Paper presented at the EAPRIL-conference in Bielle (Zwitserland). 

- Crasborn, F., & Hennissen, P. (2014). De M-factor in begeleidingsgesprekken 
monitoren. VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders. 

- Crasborn, F., & Hennissen, P. (2014). Training mentor teachers for effective 
supervision: The impact of the SMART programme. In F.-H. Arnold, A. Groschner & 
T. Hascher (red.), ‘Schulpractica in der Lehrerbildung: theoretische Grundlagen, 
Konzeptionen, Prozesse und Effekte theoretical foundations, programmes, 
processes, and effects’. Munster, Waxmann. 

 
Verder is er in Nr. 1 van de Limburger, met een oplage van 160.000 stuks een artikel 
verschenen over dNP, met daarin veel aandacht voor het Leerlandschap van communities. 
Tenslotte is het onderzoek van Margreet Vriesema (3.1) beschreven door Sylvia 
Schoenmakers in een brochure van Zuyd over de eerste ronde Innovatieprojecten 2011-
2013. 
 
Overige activiteiten van het lectoraat 
De lector is verder bij tal van activiteiten betrokken, zoals overlegmomenten met internen 
en externen (Roadmap to Eindhoven 2030, Brainport 2020, VELON registratietraject, 
stuurgroepen OidS, MT-vergaderingen, Overleg omtrent toetsing, ontwikkeling W&T, Kaans 
van UM, interne en externe onderzoekers buiten kenniskring), bijwonen inaugurele redes 
van Zuyd/Fontys-lectoren, lid expertgroep Zuyd Innoveert. Verder specifiek overleg 
omtrent Communities met Pedagogiek (Fontys) – Bedrijfseconomie (Zuyd) – 
Gezondheidszorg (Zuyd). Betrokkenheid bij Zuyd-brede projecten als ontwikkelen 
onderzoeksindicatoren, sectorplan Zuyd, TvB Zuyd, managementdag, proefaudit 
instellingstoets. Intern is een sterke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de 
Kritische Reflectie in het kader van de visitatie in september 2014 als lid van de werkgroep 
en stuurgroep. De lector heeft in het kader van de EAPRIL conference in Bielle 
(Zwitserland) en ORD conferentie in Groningen, elk 10 ingediende voorstellen gereviewd. 
Bovendien zijn artikelen met name op het gebied van mentoring gereviewd voor 
verschillende tijdschriften: International Review Research, Nordic Psychology, Teacher 
Education en Pedagogische Studiën. 
De deelname aan de taak/netwerkgroep blijkt in de praktijk minder relevant te zijn 
vanwege de vele praktisch organisatorische vraagstukken die aan de orde zijn tijdens deze 
bijeenkomsten.  
 
 
5. Kenniskring 
 
Bijeenkomsten lectoraat 
Het lectoraat komt 10x per jaar bij elkaar op dinsdagochtend tussen 9.30 en 13.00 uur, 
zowel op locatie Heerlen als Sittard. In december en juni hebben de drie lectoren uit het 
educatieve domein (Marcel van der Klink, Dominique Sluijsmans en Paul Hennissen) een 
gemeenschappelijke kenniskringbijeenkomst georganiseerd met als doel elkaar beter leren 
kennen, uitwisseling genereren, leren van elkaars ervaringen, etc. 
Daarnaast heeft de lector tweewekelijks gesprekken met individuele kenniskringleden over 
de voortgang van hun onderzoek. 
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Inzet leden lectoraat 
De inzet van de kenniskringleden is afgelopen jaar gewijzigd en instabiel. Rick Kierkels 
heeft drie jaar een tijdelijk contract gehad, waardoor zijn contract op 1 april afliep bij Zuyd. 
De onderzoeksactiviteiten in de vorm van gesprekken met de teamleden per CoP-school zijn 
overgenomen en afgenomen door Emily van Gool, en de gesprekken met de directeur per 
CoP-school door de lector. Rick Kierkels kan het laatste jaar van deze lectoraatsperiode 
deelnemen doordat hij in dienst komt bij Fontys. 
 
Susan Beckers en Linda Verheijen hebben m.i.v 1 september het werk overgenomen van 
Margreet Vriesema. Susan Beckers is met zwangerschapsverlof gegaan in het voorjaar van 
2014. Daarvoor was vervanging mogelijk. Een collega (Margreet van Daal) heeft een klein 
onderzoek verricht rondom de werkzaamheden van de slb’er. 
 
Ron Bertisen is sedert begin mei terug na een langdurige ziekte. Hij heeft zijn onderzoek 
hervat (onderzoek 1.2), waardoor het onderzoek verder wordt ingezet in 2014-2015 en de 
rapportage verwacht juli 2015. 
 

Activiteit 
 

Betrokkenen 

Theoretische verdieping 
(onderzoek 1.1) 

Linda Verheijen, 
Marcel Graus 

Beroepsproducten 
(onderzoek 1.2) 

Ron Bertisen 

Onderzoeksleerlijn 
(onderzoek 1.3) 

Ellen Siebenlist  

CoPs steunen 
(onderzoek 2.1 en 2.2) 

Wilmie Jenniskens 

Condities PLG 
(onderzoek 2.2) 

Rick Kierkels 
Emily van Gool 

Eisen opleidingsschool 
(onderzoek 2.3) 

Marcel Gijsen, Pie 
Pelzer 

Taak opleiders 
(onderzoek 3.1) 

Susan Beckers 
Linda Verheijen 

Toetsen 
(onderzoek 3.2) 

Anneriet Florack 

Mentoren &  schoolopleiders 
(onderzoek 3.3) 

Marcel Graus 

Eisen lerarenopleiders 
binnen Partners in Leren 
(onderzoek 3.4) 

 

  
Externe betrokkene 
 

Pie Pelzer (movare) 
Karel Kreijns (OU) 

Management assistente 
 

Mieke Faessen 

Lector 
 

Paul Hennissen 
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Daarnaast functioneert Karin Sillen vanuit Zuyd Hogeschool, en mede namens het lectoraat 
Opleiden in de School (5K), in het internationale EAGLE project, dat gericht is op de 
ontwikkeling van de internationale kwaliteitsmaatstaven voor Lifelong Learning in Europa 
op het terrein van Voorschoolse Educatie en Jonge Kind (ECEC). Karin is daarbinnen 
verantwoordelijk voor de interne kwaliteit van het gehele project. Het is een Development 
Project, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een systeem van wederzijdse internationale 
EC’s waarderen en toekennen. Het systeem biedt kansen voor het waarderen en toekennen 
van EC’s aan werkervaring van pabo opgeleide leerkrachten, zodat ze ook inzetbaar worden 
in andere landen. Het werkplekdeel in de school maakt daar een belangrijk onderdeel van 
uit.  Er ontstaan daardoor mogelijkheden om in Zuid-Duitsland aan de slag te gaan. 
 
6. Komend jaar 
 
In de stand van zaken is al aangegeven waar dit jaar en komend jaar aandacht aan besteed 
wordt. De belangrijkste acties voor het komende jaar zijn: 

- Afronden eerste lectoraatsperiode en visitatieronde, aanvraag indienen tweede 
periode. 

- Het versterken van de onderzoekslijn binnen dNP door ook komend jaar tweemaal 
per periode scholing te verzorgen voor de beoordelaars van onderzoek in jaar 3 en 
4. 

- De uitbreiding van het aantal CoP-scholen met ongeveer 30 in het kader van het 
Leerlandschap leidt tot extra begeleidings- en onderzoeksactiviteiten. Dit betekent 
extra inzet van mensen ten behoeve van de begeleiding en het onderzoek. 

- Ter ondersteuning van de disseminatie en communicatie zal een digitaal platform 
ingericht worden t.b.v het Leerlandschap. De vraag is in welke mate een digitaal 
platform bijdraagt aan extra kennisdeling en de manier waarop dat die plaatsvindt. 
Gezamenlijk onderzoek met het Welten-instituut (voorheen LOOK) t.a.v het leren in 
(digitale) communities. 

- De uitbouw van het AOPOL project met nieuwe academische basisscholen op basis 
van de in de stuurgroep OidS (juni 2014) vastgestelde criteria. 

- Uitbouw van de onderzoeksmiddag tijdens welke alle CoPs, CoLs en studenten 
onderzoek kunnen presenteren en delen met elkaar (3 juni 2015). 

- Internationale samenwerking en onderzoek op het gebied van Opleiden in de School 
doorontwikkelen door gezamenlijke presentaties.  

- Start promotietraject van kenniskringlid (Marcel Graus), onder begeleiding van Prof. 
Perry den Brok, eventueel en/of mede afhankelijk van het verkrijgen van een NWO-
promotievoucher. 
 

 
De bevordering van de kwaliteit van de kenniskringleden staat voortdurend centraal. Het 
aangevraagde promotievoucher is in eerste instantie afgewezen door NWO. De feedback op 
het voorstel wordt in juli 2014 verwacht. Verder zijn er gezamenlijke 
kenniskringbijeenkomsten georganiseerd voor kenniskringleden en draagt het presenteren 
tijdens congressen (KIB, VELON, ORD, EAGLE) door bijna alle kenniskringleden bij aan de 
professionele ontwikkeling. De lectoren van de drie educatieve kenniskringen van Zuyd 
hebben tweemaal intervisie gehad rondom hun eigen functioneren. 
 
7. Planning 2014-2015 
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Activiteit Doel Gereed Wat is er dan? Hangt 

samen met 
streefdoel 

KPI te 
benoemen, of 
eigen indicator 

Theoretische 
verdieping 
(onderzoek 1.1) 

Effectmeting bij 
Nieuwste Pabo 

Juli 
2013 

Rapport, pilot 
master thesis + 
hoofdonderzoek 

verbetering 
(thema 4 uit 
de) opleiding 

E1.Kwaliteit 
curriculum 

Beroepsproducten 
(onderzoek 1.2) 

Competentie-
ontwikkeling 
student versterken 

Juli 
2015 

Rapport, pilot Verbetering 
(thema 2 uit 
de) opleiding 

E1. Kwaliteit 
beroepsproduct 
student 

Onderzoeksleerlijn 
(onderzoek 1.3) 

kwaliteit 
afstudeeronderzoek 

Juli 
2014 

Beter onderzoeks 
verslagen 

Verbetering 
leerlijn 

E1 Kwaliteit 
afstudeeronderzoek 

CoPs steunen 
(onderzoek 2.1 en 
2.2) 

Randvoorwaarde 
scheppen voor dNP 

Januari 
2015 

Uitbreiding CoPs. 
‘Oude’ CoPs gaan 
zelfstandig door. 

Externe 
Samenwerking  

E4. Extern: COPs 
leveren resultaat op 
tbv eigen 
onderwijs. 

Condities PLG 
(onderzoek 2.2) 

Effectmeting Juli 
2015 

Rapport met 
conclusies 

Externe 
Samenwerking 

E4. Extern: 
schoolontwikkeling  

Eisen 
opleidingsschool 
(onderzoek 2.3) 

Kwaliteit school 
vaststellen 

Juli 
2014 

Goede 
opleidingsscholen 

Externe 
samenwerking 

E5. Kwaliteit school 

Rol/taak opleiders 
(onderzoek 3.1) 

Beschrijven rol slb-
er 

Juli 
2014 

Rapport Beter opleiden E6. Tevreden 
studenten 

Scholing / 
trainingen 
 

Docent kwaliteit 
verbeteren 

juli 
2015 
 

Evaluaties 
deelnemers  

Beter opleiden E2.Kwantitieit 
getrainde 
lerarenopleiders 

Toetsen 
(onderzoek 3.2) 

Docent Kwaliteits-
verbetering  

juni 
2014 

Rapport Surf 
afgerond juni 
2014 

Beter opleiden E3.Kwaliteit 
deelgenomen 
lerarenopleiders 

Schoolopleiders en 
mentoren 
(onderzoek 3.3) 

Kwaliteit mentoren 
& schoolopleiders 
verbeteren 

Juli 
2014 

Evaluatie 
deelnemers, 
Rapport onder-
zoek I.Triebels 

Externe 
samenwerking 

E4. Extern: 
schoolontwikkeling 

Functionerende 
kenniskring 

Onderzoekers aan 
het werk  

Juli 
2015 

medewerkers 
ingewerkt en 
verdere scholing 

Krachtig 
onderzoek 

 

      

 
 


