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Jaarverslag 2012-2013 Lectoraat Opleiden in de School 
 
 
 
Inleiding 
 
In het najaar van 2012 zijn enkele belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de 
Nieuwste Pabo en het lectoraat Opleiden in de School.  De locatie van de Nieuwste Pabo is 
met ingang van het studiejaar 2012-2013 Sittard. Met het invoeren van de nieuwe 
bestuursstructuur van Zuyd Hogeschool is het lectoraat integraal onderdeel geworden van 
de Nieuwste Pabo. Aangezien de Nieuwste Pabo een organisatie onderdeel van zowel Zuyd 
Hogeschool als Fontys Hogescholen is, is het lectoraat ook onderdeel van zowel Zuyd 
Hogeschool als van Fontys Hogescholen. Het gevolg hiervan is dat het lectoraat terug te 
vinden is op websites van beide organisaties, dat de begroting onderdeel uitmaakt van de 
Nieuwste Pabo en conform Fontys werkwijze per kalenderjaar wordt gemaakt, en dat de 
lector volledig mee participeert in de overlegstructuren van Zuyd en in beperkte mate van 
Fontys. 
 
Binnen die context zijn een aantal activiteiten van het lectoraat in 2012-2013 gericht op de 
integratie van de twee werkvelden, oud-Fontys en oud-Zuyd. Op de eerste plaats de 
ontwikkeling van het project verankering Academische Opleidingsschool, een kop bovenop 
de Opleidingsschool. Voor beide samenwerkingsverbanden - de Opleidingsschool Zuid-
Limburg en Opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard, is het project Academische 
Opleidingsschool in 2012 gestart. De integratie van de twee werkvelden komt tot uiting in 
het feit dat alle activiteiten gezamenlijk worden uitgevoerd, alsof het een project is. De 
integratie komt ook tot uiting in de gemeenschappelijke website Academische 
Opleidingsscholen Primair Onderwijs Limburg (AOPOL). Het eerste jaarverslag 2012 is 
onderwerp van gesprek tijdens het mini-symposium op 10 juni 2013 met bestuurders van 
al onze convenant-besturen, en met directeuren en kartrekkers van de 5 academische 
basisscholen. De lector geeft samen met de kartrekkers van dNP en basisscholen leiding aan 
de ontwikkeling van de gemeenschappelijke doelen. 
 
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. 
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Onderzoekslijn 1: Curriculum dNP 
 
Verdieping door ABC-ritmiek 
De Nieuwste Pabo is gestart met een nieuw curriculum, gericht op het integreren van 
praktijk en theorie, door gebruik te maken van de zogenaamde ABC-ritmiek (SB onderdeel 
1.1; Hans Beckers): In de A-week zijn studenten op het instituut, in de B-week op de school 
en in de C-week weer op het instituut. De vraag is in hoeverre er daadwerkelijk sprake is 
van een theoretische verdieping en wat de ABC-ritmiek daaraan bijdraagt? Het onderzoek 
bestond uit een kleinschalige pilot in het voorjaar 2011. Mede op basis van dat onderzoek is 
thema 4 uit het curriculum aangepast en zijn de onderzoeksinstrumenten verbeterd. In het 
voorjaar van 2012 heeft het onderzoek opnieuw plaatsgevonden maar dan voor alle 
eerstejaars studenten van alle drie de locaties. De resultaten van dit onderzoek zijn 
besproken met de curriculumverantwoordelijke van dNP en ontwerpers van het thema, 
gepresenteerd tijdens de studiedag dNP, gepresenteerd op een internationaal congres 
(EAPRIL) en gerapporteerd (Beckers, J., 2013. Het linken van praktijk en theorie in pabo-
onderwijs, Heerlen, masterthesis OU). Uit dit onderzoek bleek dat studenten echt tot 
verdieping komen van theoretische concepten en dat 4 van de 5 domeinvakken daar een 
wezenlijke bijdrage aan leverden. 
 
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 in periode 2 van de propedeuse. Dit 
onderzoek is afgelopen jaar gestart en de resultaten worden in het voorjaar van 2014 
verwacht.  
 
Versterking onderzoekslijn 
Zoals in het vorig jaarverslag aangekondigd, is het lectoraat het afgelopen jaar op zoek 
gegaan naar een goede rol voor het lectoraat en de lector ten aanzien van het onderzoek in 
het curriculum en de kwaliteit en beoordeling van afstudeeronderzoek. Dit ging samen met 
het invoeren van een praktijkgericht onderzoek in het derde leerjaar van het 
dNPcurriculum. De studenttevredenheid stelde gedurende verschillende periodes teleur, 
waardoor er twijfels ontstonden omtrent het behalen van voldoende kwaliteit van onze 
afgestudeerden. Mede daardoor is de betrokkenheid van de lector bij het ontwikkelen van 
deze onderzoekslijn versterkt. De lector werkt nu wekelijks 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, etc. (SB onderdeel 1.3; Paul 
Hennissen).  
De lector is bij het oude curriculum van met name Zuyd betrokken als tweede beoordelaar 
indien de eerste beoordelaar de kwalificatie zeer goed wil toekennen, en incidenteel bij 
twijfel tussen voldoende en onvoldoende. Het betreft gemiddeld 15 beoordelingen per jaar. 
Komend jaar is de rol van de lector als tweede beoordelaar bij het toekennen van zeer goed 
voor het onderzoeksverslag uit de afstudeerfase vastgelegd in de beoordelingsprocedure 
dNP.  
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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’ is in het voorjaar van 2011 gestart met tranche 1 en in het 
najaar van 2012 met tranche 2. Het 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 
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 zes bijeenkomsten georganiseerd door het lectoraat, waarvan vier ter 
versterking van de PLG (voor tranche 2 deelnemers) en twee ter versterking van het gehele 
project (27-11-12 en 26-02-13 voor alle 80 deelnemers van tranche 1 en 2). De inkomsten 
die het lectoraat kreeg voor dit project, zijn mede gebruikt om de organisatie te versterken. 
De ontwikkeling van de CoPs gaat ook komend jaar verder, alleen niet meer gefinancierd op 
basis van de keurmerkgelden. De stuurgroep Opleidingsschool Zuid-Limburg heeft in de 
nieuwe convenant vastgelegd dat ze 20 CoPs willen inrichten tot 2016. Vandaar dat in april 
2013 is besloten om het komende schooljaar vijf extra CoPs in te richten, per bestuur een: 
zgn tranche 3. Voor het komend jaar zijn er 10 bijeenkomsten gepland ter ondersteuning in 
het kader van het project.  
 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de 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 
samengewerkt met LOOK, het instituut voor praktijkonderzoek van de OU (SB onderdeel 
2.1 en 2.2). LOOK heeft in het kader van hun vouchersregeling uren ter beschikking gesteld 
om gezamenlijk onderzoek te verrichten gedurende 2012, hetgeen verlengd is in 2013. In 
dit project participeren Rick Kierkels, Wilmie Jenniskens en de lector namens het lectoraat. 
Vanuit RdMC zijn Inne Vandyck, Karel Kreijns, Joseph Kessels en Aukje Aben betrokken bij 
het onderzoek. In het najaar van 2013 zullen de eerste resultaten beschreven zijn. 
 
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 
concept-instrument ontwikkeld waarin de kwantitatieve en kwalitatieve eisen zijn 
geformuleerd (SB onderdeel 2.3: Marcel Gijsen, Pie Pelzer, Paul Hennissen). Om dit 
onderzoek verder te onderzoeken, wil het lectoraat een deel van de reserves inzetten die 
niet gebruikt zijn in het studiejaar 2011-2012 (zie ook rapportages uit 2012). 
 
 
3. Kwaliteit van lerarenopleiders 
 
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, en zicht krijgen 
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op wat slb-ers doen tijdens slb-uren. Wegens omstandigheden is het onderzoek wel 
uitgevoerd, maar nog niet beschreven. De betreffende onderzoeker is gestopt met haar 
werkzaamheden per 1 april 2013 en ook als lid van de kenniskring. De nieuwe leden van de 
kenniskring die met ingang van collegejaar 2013-2014 participeren, ronden het onderzoek 
af, inclusief een presentatie tijdens de KIB-dag in november. 
 
De scholing van lerarenopleiders kent een langere traditie en geen einde. Het zijn 
uiteindelijk de mensen die het verschil maken als het om kwaliteit van onderwijs gaat. Het 
lectoraat en met name de lector zijn actief betrokken bij het verzorgen van trainingen voor 
opleiders. Door kenniskringleden zijn mentoren getraind in begeleidingsvaardigheden 
(Fontys-deel 60, Zuyd-deel 24). Het betreft een training van 5 a 7 dagdelen. Door leden van 
de kenniskring zijn schoolopleiders getraind in het leren van ervaringen op de werkplek 
(Fontys-deel 15) en in het stimuleren van professionele leergemeenschappen (Zuyd-deel 15). 
Bij 4 van deze trainingen, in totaal ruim 20 bijeenkomsten, was de lector de trainer en 
verantwoordelijke.  
Het afgelopen jaar is gestart met het trainen van instituutsbegeleiders (slb-ers) en 
kartrekkers van de academische basisscholen in het kunnen opzetten en begeleiden van 
onderzoek. Ook komend jaar vindt er verdere professionalisering plaats van beide groepen 
lerarenopleiders. De slb-ers worden komen jaar allemaal getraind rondom de 
onderzoekslijn voor jaar 3 en 4. De kartrekkers volgen een extra onderzoeksmodule van de 
OU, waarin ze leren op een bachelor+ niveau onderzoek op te zetten. De lector is betrokken 
bij het opzetten en plannen van de trainingen en het bewaken van de samenhang tussen alle 
professionaliseringsactiviteiten. 
 
Het lectoraat participeert 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). 
Het afgelopen jaar is Anneriet lid geworden van het Zuyd-lectoraat Professioneel 
Beoordelen van Dominique Sluijsmans. Het coördinatiewerk van Anneriet wordt betaald 
vanuit het project, de inzet van eigen medewerkers uit personeelsbudget. In januari is een 
het ontwikkelde zelfbeoordelingsinstrument getest tijdens een brede dNP-scholingsmiddag.  
 
Het lectoraat stimuleert intensief de professionalisering van mentoren en schoolopleiders 
en verricht onderzoek op dat gebied (SB onderdeel 3.3). Ten behoeve van de mentor 
onderzoekt het lectoraat de effecten van de trainingen begeleidingsvaardigheden voor 
mentoren en kwaliteitsaspecten van deze training. Drie inter(nationale) publicaties zijn in 
voorbereiding waarin de kwaliteit van de training en de effecten beschreven worden. 
De interactie tussen de mentor en de aankomende leraar bepaalt mede de 
ontwikkelingsmogelijkheden van aankomende leraren. Vandaar dat Marcel Graus 
onderzoek en tevens masterthesis verricht heeft naar deze interactie met de titel: ‘Een 
onderzoek naar het effect van het afstemmen van persoonlijkheidskenmerken tussen mentor 
en student op de tevredenheid van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding’. 
 
Een centrale rol bij het opleiden in de school is weggelegd voor de mentor en de 
schoolopleider (SB onderdeel 3.3: Marcel Graus). Een goede samenwerking tussen de 
schoolopleider en zijn mentoren werpt zijn vruchten af voor leraren in opleiding. Vanuit het 
opleidingsconcept is een sturende rol weggelegd voor de schoolopleider, die het leren van 
de mentoren en studenten stimuleert. Vanuit het lectoraat is in 2012-2013 door Marcel 
Graus en Paul Hennissen een training verzorgd voor schoolopleiders om vanuit het concept 
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van PLG het leren van mentoren en studenten op scholen te versterken. Het flankerend 
onderzoek is gericht op het door ontwikkelen van een vragenlijst en het vaststellen van de 
effecten van de training. De rapportage is gepland in komend studiejaar.  
 
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. Er is gekozen om de 
VELON-standaard voor lerarenopleiders te gebruiken als kader voor de beschrijving van de 
eisen en om komend jaar 20 lerarenopleiders, bestaande uit instituuts- en schoolopleiders 
te laten registreren. In hoeverre alle indicatoren van belang zijn voor dNP lerarenopleiders 
en welke met name van belang zijn, is nog niet onderzocht. De dNPcertificering en 
trainingen van lerarenopleiders zou vooral daarop gericht dienen te zijn. 
 
 
4. Kennisuitwisseling en profilering 
 
De lector en de kenniskringleden hebben dit jaar namens het lectoraat en Zuyd Hogeschool, 
verschillende presentaties verzorgd, zowel binnen het instituut, nationaal en internationaal, 
voor PO-collega’s. Een korte opsomming van data, plaats van uitvoering, titel en koppeling 
met hier boven beschreven 3 thema’s: 

- Presentatie op 15 juni 2012 te Bergen (Noorwegen) getiteld ‘Encouraging 
Professional Learning Communities’ t.b.v. internationale researchers (EARLI - SIG 
Teacher and Teacher Education) – (25 deelnemers). 

- Presentatie op 20 september 2012 te Kerkrade getiteld ‘Your sensational brain: En 
hoe nu verder? Professionele Leergemeenschappen, t.b.v. Ruimte voor Talent en 
Ruimte voor Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs (60 deelnemers). 

- Presentatie tijdens EAPRIL op 29 november 2012 in Jyviskala getiteld ‘Linking 
Practice to Theory in Teacher Education’ door Hans Beckers, Paul Hennissen en 
George Moerkerke. 

- Presentaties tijdens Zuyd-KIB-dag op 29 november 2012 van de 5 CoPs. De bijdage 
van het lectoraat was getiteld ‘Samenwerken in leraarsnesten: student, leerkracht 
en lerarenopleiders leren samen’, door Marcel Gijsen en Paul Hennissen. (aantal per 
CoP-presentatie variërend tussen 5 en 45 deelnemers). 

- Presentatie tijdens AARE op 4 december 2012 in Sydney getiteld ‘Encouraging 
Professional Learning Communities’ t.b.v. internationale researchers – (25 
deelnemers) 

- Presentatie tijdens AARE-symposium ‘Introducing International Network for 
Practicum Research and Practice’ op 6 december 2012 in Sydney, getiteld ‘Why is 
there confusion in practicum terminology? (25 deelnemers) 

- Forumspreker / discussiant op 23 januari 2013 in Maastricht tijdens MosaLira 
thema-avond ‘In de nesten werken’ – (35 deelnemers). 

- Presentatie op 4 maart 2013 in Sittard getiteld ‘Encouraging Professional Learning 
Communities’ aan Japanse delegatie die de Pabo bezochten – (6 deelnemers). 

- Presentatie op 5 maart 2013 in Weert getiteld ‘In de nesten werken’  voor Probus 
Weert (30 deelnemers). 

- Forumspreker / discussiant op 15 maart in Slenaken tijdens een studiemiddag voor 
teamleiders van de faculteit Techniek – (20 deelnemers). 
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- Forumspreker / discussiant op 18/19 maart in Oslo tijdens een International 
Seminar van ProTed – Centre of Excellence in Teacher Education – (40 deelnemers) 

- Presentatie op 15 april 2013 in Sittard getiteld ‘ Professionele 
Leergemeenschapppen’ tijdens de interne studiedag van dNP – (15 deelnemers). 

- Presentatie op 11 juni 2013 in Kerkrade getiteld ‘CoPs binnen de Pabo’ tijdens 
interne studiedag faculteit Gezondheidszorg. 

- Presentatie op 12 juni 2013 in Maastricht getiteld ‘Development of teachers in the 
workplace (vertaling van lectorale rede) t.b.v. PdD-student uit Texas (15 
deelnemers). 

 
Overige activiteiten van het lectoraat 
De lector is verder bij tal van activiteiten betrokken, zoals overleg met de curriculum 
coördinator over de opzet van een nieuwe competentiematrix (4x), overlegmomenten met 
externen (CLC, SIEM, Fontys onderzoek, VELON registratietraject, Taak- en netwerkoverleg, 
beide stuurgroepen, MT-vergaderingen, Overleg omtrent toetsing, ontwikkeling W&T, 
Toekomst onderzoek lerarenopleidingen, United Nations University), bijwonen inaugurele 
redes van Zuyd-lectoren, lid expertgroep Zuyd Innoveert, indien NWO themavoorstel, etc. 
 
Het afgelopen jaar is er specifiek aandacht besteed aan de relatie tussen studenten-
lectoraat. De betrokkenheid van het lectoraat bij studenten is vooral indirect via de CoPs, 
het curriculum, werkstudenten en de beoordeling van afstudeeronderzoek. Het 
uitgangspunt voor het verrichten van onderzoek door aanstaande leraren is dat het 
betekenis dient te hebben voor de ontwikkeling van de student en voor de school. Het 
onderzoek heeft dus direct te maken met datgene wat er in de school gebeurt en sluit 
daarbij aan. Dat zorgt ervoor dat er geen studenten betrokken zijn bij onderzoeksthema’s 
van het lectoraat, aangezien alle studenten gericht zijn op thema’s die relevant zijn voor de 
directe schoolpraktijk. Dit gegeven zorgt ervoor dat het lectoraat vooral indirect het leren 
van studenten beïnvloedt via trainingen voor opleiders, verantwoordelijkheid ten aanzien 
van onderzoekslijn, etc.  
 
 
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 februari 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. In dit kader hebben 
kenniskringleden van het lectoraat 2x deelgenomen aan een scholingsmorgen 
georganiseerd door Marcel van der Klink.  
Daarnaast heeft de lector regelmatig gesprekken met individuele kenniskringleden over de 
voortgang van hun onderzoek. 
 
Inzet leden lectoraat 
De inzet van de kenniskringleden is afgelopen jaar gewijzigd, door persoonlijke 
omstandigheden en vanwege inpassing van het lectoraat in dNP.  
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Activiteit 

 
Betrokkenen 

Theoretische verdieping 
(onderzoek 1.1) 

Hans Beckers 

Beroepsproducten 
(onderzoek 1.2) 

Ron Bertisen 

Onderzoeksleerlijn 
(onderzoek 1.3) 

Ellen Siebenlist 

CoPs steunen 
(onderzoek 2.1 en 2.2) 

Marcel Gijsen 
Wilmie Jenniskens 

Condities PLG 
(onderzoek 2.2) 

Rick Kierkels 

Eisen opleidingsschool 
(onderzoek 2.3) 

Marcel Gijsen, Pie 
Pelzer 

Taak opleiders (onderzoek 
3.1) 

Margreet Vriesema 
Susan Becker 

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) 

Management assistente 
 

Mieke Pelzer 

Lector 
 

Paul Hennissen 

 
Daarnaast functioneert Karin Sillen vanuit Zuyd Hogeschool, en mede namens het lectoraat 
Opleiden in de School, 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. 
 
6. Komend jaar (2013-2014) 
 
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: 

- Het versterken van de onderzoekslijn binnen dNP; 
- de uitbreiding van het aantal CoP-scholen met 5 nieuwe (tranche 3); 
- de uitbouw van het AOPOL project samen met de 5 basisscholen; 
- gezamenlijk onderzoek met LOOK (voorheen RdMC) t.a.v. de CoPs opnieuw 

bekijken; mede gezien het feit dat LOOK onlangs te horen heeft gekregen dat hun 
subsidie van het ministerie wordt stopgezet; 
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- vaste onderzoeksmiddag tijdens welke alle CoPs en studenten onderzoek kunnen 
presenteren en delen met elkaar (4 juni 2014); 

- activiteiten ontwikkelen die kennis bij elkaar brengt omtrent het leren van uit de 
praktijk van de school in samenwerking met internationale partners 
(voortbouwend op het symposium van december in Sydney); 

- aanvragen promotievoucher voor kenniskringlid; 
- zichtbaarheid in Nederland vergroten (niet alleen regionaal en internationaal) via 

presentaties en publicaties, 
 

Deze nieuwe acties vragen ook om extra inzet van personeel. Zoals eerder aangegeven is 
een van de kenniskringleden gestopt en konden nieuwe leden niet direct instappen. De 
begrote uren en kosten zijn dus niet uitgegeven en worden in de tweede helft van het jaar 
ingezet om de achterstand niet op te laten lopen.  
Om aan de verplichtingen uit het strategisch beleidsplan te kunnen voldoen, wil het 
lectoraat gebruik maken van de reserves die in 2011-2012 zijn opgebouwd. 
De bevordering van de kwaliteit van de kenniskringleden staat voortdurend centraal. Een 
van de acties van is om komend jaar te verkennen of het mogelijk is om een 
promotievoucher aan te vragen voor een van de kenniskringleden. In overleg met de andere 
lectoren Professionalisering en Professioneel Beoordelen worden scholingsmomenten 
afgesproken voor kenniskringleden op het gebied van onderzoek en statistiek. Tenslotte is 
het jaarlijks bezoek en presenteren op (inter)nationale congressen van belang voor de 
professionele ontwikkeling van de kenniskringleden. 
 
 
7. Planning 2012-2013 
 

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 
2014 

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 
2014 

5 functionerende 
COPs + 5 gestarte 
CoPs 

Externe 
Samenwerking  

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

Condities PLG 
(onderzoek 2.2) 

Effectmeting Januari 
2014 

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 

Dec 
2013 

Rapport Beter opleiden E6. Tevreden 
studenten 

Scholing / Docent kwaliteit juli Evaluaties Beter opleiden E2.Kwantitieit 



Lectoraat  

  Opleiden in de School 
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trainingen 
 

verbeteren 2013 
 

deelnemers getrainden 
lerarenopleiders 

Toetsen 
(onderzoek 3.2) 

Docent Kwaliteits-
verbetering  

juli 
2014 

Surf-deelrapport 
bevindingen  

Beter opleiden E3.Kwaliteit 
deelgenomen 
lerarenopleiders 

Schoolopleiders en 
mentoren 
(onderzoek 3.3) 

Kwaliteit mentoren 
& schoolopleiders 
verbeteren 

Juli 
2014 

Evaluatie 
deelnemers, 
rapport 

Externe 
samenwerking 

E4. Extern: 
schoolontwikkeling 

Functionerende 
kenniskring 

Onderzoekers aan 
het werk  

Juli 
2014 

medewerkers 
ingewerkt en 
verdere scholing 

Krachtig 
onderzoek 

 

      

 
 


