
Onderzoeksmiddag de Nieuwste Pabo voor aanstaande en zittende leerkrachten 

 
Basisonderwijs profiteert van onderzoek 
 
Hoe daag je leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uit in de klas? Heeft het 
inzetten van een lessencyclus over cyberpesten invloed op de bewustwording van 
de rollen van kinderen, en hun eigen rol, binnen (cyber)pesten? Coöperatief leren: 
waarom moeilijk doen als het ook samen kan? Deze en andere onderzoeksvragen 
komen op 11 mei aan bod tijdens de Onderzoeksmiddag van lerarenopleiding 
basisonderwijs de Nieuwste Pabo, kortweg dNP, in Sittard.  
 
Aanstaande leerkrachten geven met een posterpresentatie inhoud aan het 
overkoepelende thema ‘verbind onderwijs en onderzoek’. In een aparte ronde geven 
Communities of Practice en Communities of Learning uitleg over de opbrengst van hun 
onderzoek. De middag begint verrassend. Een bekende Limburgse trainer trekt 
parallellen tussen het betaald voetbal en onderwijs en gaat in op het ontwikkelen van 
talent(en), groepsvorming en het omgaan met teleurstellingen. 
 
Wanneer zetten we onderzoek in om het onderwijs te verbeteren? Lector Opleiden in de 
School Paul Hennissen, in onze provincie initiatiefnemer van onderwijscommunities om 
onderzoek te stimuleren: “Het ligt voor de hand om onderzoek vooral in te zetten als het 
gaat om complexere en weerbarstige vraagstukken, waarvan de kern niet helder is en/of 
oplossingen niet zomaar voorhanden zijn. Er is in ieder geval een context van 
onzekerheid.”  
 
De lector schetst de kracht van samen leren en innoveren in communities: “De 
ervaringen van de laatste jaren tonen aan dat aanstaande en zittende leerkrachten die 
met onderzoek aan de slag gaan rondom een specifieke thematiek het meeste leren van 
de oriëntatiefase op het thema. In plaats van direct een oplossing aandragen, gaan 
leerkrachten eerst samen nadenken over wat nu precies het probleem of de situatie is. 
Hierdoor ontstaat een attitudeverandering bij de leerkracht, die te kenmerken is als 
´onderzoekend´. Het is die houding die ons in het onderwijs de komende jaren veel 
voordeel kan opleveren.”  
 
Voor aanstormend talent, derde- en vierdejaars studenten van de Nieuwste Pabo, biedt 
de Onderzoeksmiddag de mogelijkheid zich met hun posterpresentatie te profileren 
binnen het onderwijsveld. De organisatie biedt een podium om het onderzoek, waaraan 
een half jaar is gewerkt, met zittende leerkrachten te delen. Om de onderzoekende 
houding te stimuleren, wordt vanaf dit jaar de PosterPrijs voor de beste 
posterpresentatie beschikbaar gesteld. De prijs wordt aan het einde van de middag 
uitgereikt door oud-studente Vera Curfs en lector Paul Hennissen. 
 
De Onderzoeksmiddag op 11 mei tussen 13.30 en 17.30 uur is vrij toegankelijk. 
Belangstellenden wordt verzocht zich vóór 6 mei per e-mail aan te melden bij de 
organisatie, lectoraat Opleiden in de School en het Leerlandschap van Communities: 
j.nieskens@kom-leren.nl. Meer willen weten over leren en innoveren in 
(onderwijs)communities? Klik hier voor een korte film.  
 
Marco Buijsers 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q37Mo48sJZE&list=PLXSSwc4yTvhkPDz9l7tifexv4UOqmSFpg

