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Opleiden in de School is een wereldwijde ontwikkeling met vele verschillende 

onderwijskundige aanpakken en verschijningsvormen (Mattsson et al., 2011).   

Het lectoraat participeert in internationale netwerken en projecten. 

4.1. Paul Hennissen: Practicum Turn in Teacher Education

The ‘International Network for Practicum Development and Research’ wil meer 

aandacht voor onderzoek naar en ontwikkeling van het praktijkdeel van de 

lerarenopleiding. Het netwerk steunt de wereldwijde ontwikkeling van school-

based teacher education, zoals die tot uiting komt in de titel van het boek ‘The 

Practicum Turn in Teacher Education’ (Mattsson et al., 2011). Het netwerk 

bestaat vooral uit opleiders en onderzoekers uit Europa en Australië, en wordt 

geleid door Doreen Rorrison (Adelaide), Sirkku Männikkö-Barbutiu en Matts 

Mattsson (Stockholm), Philip Bonanno (Malta) en Paul Hennissen. 

De Practicum Turn bij de Nieuwste Pabo komt tot uiting in de opbouw van 

het curriculum, de intensieve samenwerking tussen opleiders van instituut 

en school en het samen leren in communities. In deze uitgave van vier jaar 

lectoraatsonderzoek is veel aandacht voor de vormgeving van Opleiden in 

de School die de Nieuwste Pabo in Limburg heeft gekozen. De keuze is een 

integratieve, waarbij er een voortdurende pendel is tussen datgene wat op het 

opleidingsinstituut en op de opleidingsschool gebeurt in de vorm van ABC-

ritmiek, tussen praktijk en theorie. 

De keuze voor het vormgeven van het praktijkdeel van de lerarenopleiding 

verschilt niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen landen en werelddelen. 

Door de grote verscheidenheid lijkt het alsof de gemeenschappelijkheid 

ver te zoeken is, hetgeen zich ook uit in een veelheid en verscheidenheid 

van benaderingen in de literatuur over Opleiden in de School. Door deze 

verscheidenheid is er een behoefte aan conceptuele en theoretische 

onderbouwing die het leren binnen Opleiden in de School kaderen, aan 

overzicht van de relevante literatuur op het gebied van Opleiden in de School, 

aan gemeenschappelijke projecten en onderzoeken en aan uitwisseling tussen 

lerarenopleiders en onderzoekers die betrokken zijn.

Het netwerk komt tegemoet aan deze behoeften door het organiseren van 

symposia tijdens internationale onderzoekscongressen zoals de AARE in Sydney 

(2012), het organiseren van internationale seminars, zoals op 28 maart 2014 in 

Roermond en 7-10 maart 2015 te Malta, het bespreken van thematieken op de 

website https://sites.google.com/a/dsv.su.se/pracnetwork/, door het opzetten van 

gezamenlijk onderzoek en het creëren van een overzicht van kennis omtrent het 

praktijkdeel. Op de website is een overzicht van ‘Practicum literature’ gegeven 

bestaande uit 50 wetenschappelijke publicaties. 
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Onlangs heeft er een uitwisseling van expertise (Erasmus +) plaatsgevonden 

tussen het lectoraat en de lerarenopleiding van de universiteit van Malta. Philip 

Bonanno heeft tijdens een tweedaagse in Sittard zijn deskundigheid gedeeld 

op het gebied van technology-enhanced learning met lerarenopleiders van de 

Nieuwste Pabo en Fontys Lerarenopleiding Sittard, en Paul Hennissen heeft 

tijdens een tweedaagse in Malta presentaties verzorgd op het gebied van 

Opleiden in de School en mentoring. Verder formalisering vindt plaats om ook de 

komende jaren van elkaars expertise gebruik te kunnen maken.

4.2. Karin Sillen: Europese afstemming gericht op leven 
lang leren

Karin Sillen is lid van de kenniskring en is betrokken bij het EAGLE project vanuit 

Zuyd Hogeschool. Het EAGLE project heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling van de kwaliteit van een leven lang leren in Europa. Binnen het 

internationale project is Zuyd Hogeschool verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

het project EAGLE. 

4.2.1. Aanleiding

In Europa worden behaalde leerresultaten binnen een bepaald land zoals 

Nederland niet zomaar erkend in een ander land. Als onderwijsassistent opgeleid 

in Limburg is het niet gemakkelijk om de behaalde studiepunten te gebruiken 

om verder te studeren in het eigen en in een aangrenzend land. Afgestudeerde 

professionals kunnen zich niet beroepen op de erkenning van hun leerresultaten 

vooraf, indien ze van het beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs of de 

universiteit willen doorstromen zowel nationaal als internationaal. 

 

Figuur 3.8: Brug tussen beroeps- en hoger onderwijs

 

Om behaalde resultaten te kunnen gebruiken in andere landen is het van belang dat 

leerresultaten op Europees niveau worden erkend. De vraag is hoe je de behaalde 

leerresultaten binnen de twee belangrijkste vormen van beroepsvoorbereidend 
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onderwijs: Hoger Onderwijs (HE) en beroepsonderwijs (VET), op elkaar afstemt. 

De behaalde leerresultaten worden bij beide onderwijsvormen uitgedrukt in 

studiepunten, echter wel op verschillende manieren: binnen het Hoger Onderwijs in 

ECTS en binnen het beroepsonderwijs in ECVET.95

Bij de afstemming dient in ieder geval een vorm ontwikkeld te worden die de 

uitwisseling of omrekening mogelijk maakt. Het project beoogt een methode of 

hulpmiddel te ontwikkelen om validering en erkenning van leerresultaten op een 

zeer praktische wijze te realiseren. Dit zal vervolgens bijdragen aan een voortdurend 

leven lang leren van elke afzonderlijke leerling c.q. student en zijn/haar overgang 

van het beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs vergemakkelijken. 

De instrumenten dienen in een concrete beroepssector toepasbaar te zijn. Er 

is gekozen om de sector van het beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor het 

personeel in de vroegschoolse educatie en zorg als pilotgroep te gebruiken omdat er 

in deze sector in de EU personele problemen zijn en de vraag naar om- of opscholing 

leeft. De opleiding van toekomstig VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) personeel 

in de sector onderwijs en kinderopvang is binnen Europa zeer divers en heeft zowel 

betrekking op beroepsonderwijs als op hoger onderwijs (EQF niveaus 3-8). Er zijn drie 

relevante vragen binnen het EAGLE project. 

• Hoe kan de kloof tussen hoger onderwijs en beroepsonderwijs worden overbrugd?

• Hoe kunnen de twee verschillende Europese creditsystemen (ECTS en ECVET) bij 

elkaar worden gebracht?

• Hoe kan de kwaliteit van de vroegschoolse educatie en zorg (ECEC) in Europa op 

zodanig niveau worden gebracht, dat ze voldoen aan eisen van OESO en Europese 

Commissie?

4.2.2. Hoe is te werk gegaan?

Een belangrijke eerste stap in het project was gericht op het ontwikkelen van 

een gemeenschappelijke taal. Omdat elke opleiding en kwalificatie in een land 

historisch is gegroeid met daarbij passende benamingen, is het van belang 

om een overzicht te maken van begrippen die gemeenschappelijk gehanteerd 

gaan worden, een zgn. glossary. De tweede stap was het identificeren van 

het gemeenschappelijke in de studiepuntensystemen. Beide systemen geven 

studiepunten aan studenten die een unit of een module afronden. Het 

referentiekader daarbij zijn de niveaus 3 t/m 8 binnen het Europese Referentie 

Kader (EQF).

9 HE = Higher Education; VET = Vocational Education and Training; ECTS = European Credit Transfer 

System; ECVET = European Credit System for Vocational Education and Training)
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De derde stap bestond uit het uitwerken van de 12 werkpakketten. Binnen 

de werkpakketten zijn specifieke situaties van de verschillende deelnemende 

landen uitgewerkt. Een van de werkpakketten heeft betrekking op het 

kwaliteitszorgsysteem binnen het totale project, waarvoor Karin vanuit Zuyd 

Hogeschool verantwoordelijk is.

Bij het opzetten van het kwaliteitszorgsysteem is gebruik gemaakt van EQARF11,6 

een systeem om het proces, de werkpakketten en mijlpalen te evalueren in een 

aantal stappen: plannen, uitvoeren, evaluatie en herziening. Het kwaliteitsplan is 

tijdens de eerste Kick-Off meeting aan alle projectdeelnemers gepresenteerd en 

onderschreven door de deelnemers.

De projectmedewerkers komen elk halfjaar bij elkaar. Tussen deze bijeenkomsten 

vinden er evaluaties plaats met behulp van twee digitale evaluatieformulieren, 

waarin enerzijds iedereen gevraagd wordt naar de voortgang van het project 

in algemene zin (Questionnaire for all EAGLE-members) en anderzijds de 

Werkpakketleiders specifieke m.b.t de werkpakketten. De ontwikkeling van het 

kwaliteitssysteem en de vragenlijsten is gebeurd in overleg met Marcel van der 

Klink (lector docentprofessionalisering Zuyd Hogeschool) en Paul Hennissen.

Met behulp van de enquête is gevraagd naar de mate waarin  

• de missie, visie, eigen rol en taak in het project duidelijk is;

• de doelen geadopteerd zijn;

• tijdens meetings verstrekte informatie bruikbaar is; 

• er werkproblemen en actuele hulpvragen binnen werkgroepen zijn; 

• deelnemers de mogelijkheid ervaren om in het werkproces actief te 

participeren in discussies en besluitvorming;

• deelnemers zich voldoende ondersteund voelen door het projectmanagement;

• deelnemers inschatten dat ze de gestelde doelen behalen;

• het vertrouwen in de werkpartners binnen en buiten het werkpakket beleefd 

wordt.

De resultaten van deze evaluaties zijn door Karin telkens ingebracht tijdens 

de volgende bijeenkomst van projectmedewerkers. Op die manier konden de 

kernpunten samen besproken en verbeterd worden. 

Het project is nog niet afgerond. Tijdens de laatste fase (december 

2014-september 2015) vindt een pilot plaats waarbinnen de EAGLE Toolkit wordt 

uitgeprobeerd. Ook ten behoeve van deze pilot vindt een kwaliteitsmeting plaats 

ten aanzien van de bruikbaarheid van het eindproduct.

11 EQARF = European Quality Assurance Reference Framework
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4.2.3. Wat zijn de resultaten?

Ten aanzien van de kwaliteitszorg zijn er twee resultaten. Op de eerste plaats het 

door Karin ontwikkeld Kwaliteitsplan: ”Quality Assurance (Quality Plan) EAGLE.” 

In dit kwaliteitsplan is het proces van de kwaliteitsmetingen beschreven. In dit 

kwaliteitsplan zijn de procesgegevens, het ritme van de kwaliteitsmetingen na de 

opeenvolgende meetings, het proces van de analyse en de terugkoppeling van 

tussentijdse gegevens uit de evaluaties, beschreven. 

Op de tweede plaats zijn tijdens elke bijeenkomst de resultaten van de ingevulde 

enquêtes gepresenteerd door Karin. De groep kreeg de gelegenheid de 

ervaringsgegevens te duiden en samen werden de verbeteracties geformuleerd  

en vastgesteld. Deze werkwijze bleek uit respons tijdens de meetings een 

collaboratief leermoment voor de projectleden en de projectgroep.

De eindresultaten van het EAGLE project worden in september 2015 

gepresenteerd op een eindcongres in München. Karin zal tijdens dit congres 

vanuit haar taak als werkpakketleider Kwaliteit de eindresultaten vanuit het 

werkpakket kwaliteit presenten. 
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4.2.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het instrument zal bijdragen aan een betere afstemming tussen 

beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Europa en daarmee studenten helpen 

om over de grenzen heen aan de slag te gaan.

Partners in EAGLE zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Finland, UK en Spanje.

• Nederland: Stichting Zuyd Hogeschool, ROC Gilde Opleidingen.

• UK: Universiteit van Wales, Newport, Coleg Gwent.

• Finland: Arcada-Universiteit, TNW Helsinki; Departament  d’Ensenyament 

Stifelsen Sedmigradsky; Fins instituut voor Onderzoek van Onderwijs 

universiteit van Jyväskylä; Savo Consortium voor Onderwijs; Savo Vocational 

College; Savon koulutuskuntayhtymä.

• Duitsland: Hochschule München; Katholische Kindertageseinrichtung  St. Josef; 

Fachakademie für Sozialpädagogik  Kempten des Schulwerks der Diózese 

Augsburg; Markt holzkirchen Kindergarten Frülingsdorf.

• Spanje: Generalitat de Catalunya.

4.2.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Het EAGLE project is verbonden aan Leven Lang Leren Zuyd en aldus opgenomen 

in de rapportage van LLL 2013. De resultaten van het Eagle project zijn 

opgenomen in een website. Referentie: http://www.eagle-ecec.eu De website is 

gedeeltelijk in het Engels, Frans en Duits om de verspreiding van de resultaten en 

het gebruik van de Toolkit op Europees niveau te realiseren. 




