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In dit hoofdstuk beschrijven we een vijftal onderzoeken gericht op 

curriculumontwikkeling. In de eerste twee onderzoeken staat de koppeling 

tussen theorie en praktijk centraal (1.1 en 1.2). Het derde onderzoek gaat 

in op het vooraf nadenken over onderwijs door gebruik te maken van het 

lesvoorbereidingsformulier (1.3). Het vierde onderzoek behandelt de bijdrage van 

onderzoek aan de (school)ontwikkeling (1.4) en ten slotte wordt de veranderende 

rol van de SLB-er op de werkplek belicht (1.5).

In welke mate is er sprake van een koppeling van praktijk en theorie? Dit is 

een belangrijke vraag, immers het leren in de praktijk wordt gekenmerkt door 

veel onbewust en onbedoelde leerprocessen, waar koppelingen met de theorie 

beperkt of niet duidelijk zijn (Tynjälä, 2008). De vraag is dan ook gerechtvaardigd 

om na te gaan in welke mate een curriculum dat als uitgangspunt ‘opleiden in 

de school’ heeft, bijdraagt aan het overbruggen van de kloof tussen praktijk 

en theorie. In verschillende paragrafen komt dit thema terug. Op de eerste 

plaats wordt in paragraaf 1.1 ingegaan op het linken van praktijk en theorie 

gedurende een hele periode en de mate waarin praktische en theoretische 

kennis van aanstaande leerkrachten toeneemt. Op de tweede plaats reflecteren 

aanstaande leerkrachten in blogs, waarbinnen ervaringen gekoppeld worden aan 

theoretische noties (paragraaf 1.2). Op de derde plaats gebeurt dit binnen het 

onderzoek dat leerkrachten in hun eigen praktijk uitvoeren (1.4). Op de vierde 

plaats wordt binnen de communities (paragraaf 2.1) gezocht naar theorie die te 

gebruiken is bij het oplossen van praktijkvraagstukken. 
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De Nieuwste Pabo vormgegeven vanuit een balans tussen leren in de 

schoolpraktijk en op het instituut; 40% van het leren vindt plaats in de dagelijkse 

praktijk van geselecteerde basisscholen, opleidingsscholen genoemd. De visie 

op het leren van studenten van dNP is gestoeld op het sociaal constructivistisch 

gedachtegoed waarin een aantal assumpties rondom leren de revue passeren. 

Volgens deze visie is het van belang dat leren plaatsvindt door een actieve 

theorie- en praktijkpendel. Een belangrijke manier om dit te realiseren is de 

verdeling van de tijd per periode: de student is elke donderdag op de werkplek 

en daarnaast elke drie weken een hele week. In Tabel 1.1 is deze zogenaamde 

ABC-ritmiek weergegeven.

In jaar 1 en 2 staat in elke periode een specifieke beroepstaak centraal. In de 

A-week wordt de beroepstaak geïntroduceerd in de onderwijsgroep in de 

vorm van een authentieke casus. Studenten formuleren hierbij hun leervragen 

en volgen vervolgens vakgerichte bijeenkomsten die dit verder verdiepen. 

Ook is er ruimte voor zelfstudie. Studenten maken een activiteitenplan op 

basis van hun leervragen en bespreken dit op donderdag met hun mentor van 

de opleidingsschool. Op de vrijdagen wordt dit plan teruggekoppeld in de 

onderwijsgroep. In de B-week voeren studenten hun activiteitenplan uit en 

gebruiken hierbij de werkpleksuggesties uit de vakgerichte bijeenkomsten. In 

de C-week worden de ervaringen van de studenten verdiept en wordt verder 

ingegaan op aangeboden en bestudeerde theorie en de beantwoording van de 

leervragen van de studenten. In het eerste onderzoek (par. 1.1) wordt nagegaan 

in hoeverre dit opleidingsprogramma erin slaagt om theorie en praktijk te 

koppelen en tot verdieping te komen in de C-week. In het nieuwe curriculum 

vindt de directe begeleiding door de studieloopbaanbegeleider (slb’er) plaats 

op de werkplek. Hoe de slb’er met zijn nieuwe rol omgaat, is onderzocht in 

paragraaf 1.5.

Tabel 1.1 ABC-ritmiek pabo 1 en 2. Bron: Curriculumbeschrijving dNP, 2014

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A (V) B (E) C (SIt) A (V) B (E) C (SIt) A (V) B (E) C (SIt)

MA

DI

WO

DO

VR
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Tevens wordt benadrukt dat kennisconstructie gebeurt in dialoog met anderen, 

zodat de student in staat is verantwoord te handelen en keuzes te maken. Het 

vermogen om transfer tussen theorie en praktijk te realiseren, is een belangrijk 

onderdeel van de professionalisering van leerkrachten in opleiding: theoretische 

verdieping kan impulsen geven voor het functioneren in de praktijk en ervaringen 

uit de praktijk kunnen aanleiding geven tot theoretische verdieping. Hierbij is het 

van belang dat een student reflecteert en zijn keuzes leert te verankeren in een 

theoretische basis om op deze wijze zijn professionele ontwikkeling te sturen. In 

het tweede onderzoek (par. 1.2) is nagegaan in welke mate de verbinding van 

theorie en praktijk tot uiting komt bij het reflecteren in de vorm van de blogs op 

het digitale Leerplein™.
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