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Voor u ligt de weerslag van de tweede cyclus van vier jaar enthousiast werken aan 
onderzoek met betrokken collega’s van de Nieuwste Pabo, Zuyd Hogeschool en van 
scholen voor primair onderwijs in Limburg. Broedplaats geeft u een inkijk in vier jaar 
lectoraatsonderzoek naar Opleiden in de School, tegenwoordig ook Samen Opleiden 
genoemd. Ik ben er trots op wat we met het lectoraat hebben gedaan en bereikt.  
In deze publicatie wordt u daarover geïnformeerd. 

Najaar 2010 start het lectoraat Opleiden in de School, als onderdeel van Zuyd 
Hogeschool. In 2012 wordt het lectoraat onderdeel van de Nieuwste Pabo (dNP), een 
gezamenlijke opleiding voor leraren basisonderwijs van Zuyd Hogeschool en Fontys 
Hogescholen in Limburg. Het lectoraat is daarmee een lectoraat van zowel Zuyd als 
Fontys.

In de lectorale rede ‘In de nesten werken’ beschrijf ik de kaders van het lectoraat en 
in de vervolgpublicatie ‘In Vogelvlucht’ de eerste vier jaar lectoraatsonderzoek. Na de 
vogelvlucht is het tijd voor een broedplaats, een publicatie over de tweede vier jaar met 
veel gelande en nieuw uitgebroede onderzoeken. 

De kern van het werk is de betrokkenheid van de mensen die meedoen, die enthou-
siasme tonen voor innovatie en ontwikkeling van Opleiden in de School en die daar 
onderzoek naar verrichten.  
Op de eerste plaats zijn dat de kenniskringleden, die kortere of langere tijd geparticipeerd 
hebben in deze tweede periode van vier jaar zoals Henk Acampo, Ankie van de Broek, 
Nardie Fanchamps, Emily van Gool, Marcel Graus, Annemie van Loo, Sarah Meuser, 
Barbara Piškur en Ellen Siebenlist.  
Op de tweede plaats die collega’s die op de een of andere wijze een bijdrage leverden 
aan het werk van het lectoraat en begeleiding van promovendi zoals Antoine van 
den Beemt, Douwe Beijaard, Sandra Beurskens, Lex Borghans, Perry den Brok, Frank 
Crasborn, Marleen van Daal, Diana Dolmans, Corry Ehlen, Arnoud Evers, Marcel Gijsen, 
Miriam Goes-Daniels, Mieke Groten, Wilmie Jenniskens, Rick Kierkels, Marcel van der 
Klink, Jeroen Klijs, Trudie Schils, Lou Slangen, Dominique Sluijsmans, Markus Specht en 
Irene Triebels.  
Op de derde plaats heeft een lectoraat de steun van de leidinggevenden nodig; dank 
aan Henk van den Heuvel, Kitty Kwakman, Nienke Meijer en Coen van der Ree. Tenslotte 
is het ondersteunende werk van Mieke Faessen en Jacqueline Nieskens onmisbaar 
geweest voor het lectoraat. 

Als je vanuit het perspectief van de basisscholen kijkt, dan ligt de kern van het lectoraat 
in de praktijk van de school, bij de schoolopleiders, mentoren, studenten, directeuren en 
bestuurders. Zonder iemand te kort te doen, wil ik enkelen noemen: Frank Bruijenberg, 
Per Ebbelink, Kiki Huijnen, Anouk Husson, Elly Kusters, Pie Pelzer, Ine Simons, Suzanne 
van de Ven, Carlos Veraart, Jos de Vriend, Dennis Wetzels.

Veel leesplezier

Paul Hennissen 
Oud-lector Opleiden in de School
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Inleiding
Opleiden in de School is gericht op het opleiden van leraren, verdere 
professionalisering van zittende leerkrachten en het verrichten van onder-
zoek. Lerarenopleidingen en scholen werken intensief samen op deze drie 
terreinen. Vandaar dat Opleiden in de School tegenwoordig Samen Opleiden 
wordt genoemd. Het lectoraat Opleiden in de School ondersteunt sedert 
2010 deze samenwerking door middel van onderzoek, nieuwe projecten en 
professionalisering van lerarenopleiders. In de lectorale rede ‘In de nesten 
werken’ (Hennissen, 2011) zijn de kaders geschetst voor het opleiden van 
leraren op de werkplek. In de publicatie ‘In Vogelvlucht’ (Hennissen, 2015) 
zijn de opbrengsten na de eerste vier jaar onderzoek gepubliceerd. In deze 
bijdrage ‘Broedplaats’ wordt het drieluik afgesloten met de opbrengsten uit 
de tweede vier jaar onderzoek. 

Twee belangrijke onderdelen van Opleiden in de School komen in deze 
inleiding aan bod. Allereerst is er aandacht voor kenmerken die bijdragen 
aan effectief professionaliseren op de werkplek en vervolgens hoe 
lerarenopleidingen daar vorm aangeven. 
Effectieve professionaliseringstrajecten hebben net als professionele 
leraarsnesten1 (Hennissen, 2011) aantal belangrijke kenmerken, die zowel 
gelden voor het leren van (a.s.) leerkrachten als lerarenopleiders (Figuur 1).

1. Centraal staat het leren en innoveren van de lerende. Leerkrachten 
en lerarenopleiders ervaren een spanning tussen de doelen die ze 
nastreven en datgene wat de lerende in werkelijkheid toont. Die 
spanning is de motor voor de professionele ontwikkeling van leraren 
en lerarenopleiders.

2. Leraren en lerarenopleiders zijn zelf eigenaar van hun individuele en 
collectieve leerproces en geven sturing aan hun eigen ontwikkeling 
en die van de organisatie.

3.  Het leren vindt plaats binnen de professionele leergemeenschap 
(PLG) van de gehele organisatie, en vraagt om vormen van gedeeld 
leiderschap gericht op het versterken van de (inter)persooonlijke 
capaciteiten van de leerkrachten.  

1  Professionele leraarsnesten worden ook professionele werkplaatsen, labs of 
broedplaatsen genoemd.

Figuur 1: Kenmerken van professionele (leraars)nesten

De kenmerken kunnen gebruikt worden bij het vormgeven van opleidingsonderdelen 
van zowel aanstaande leerkrachten, zittende leerkrachten als lerarenopleiders. In 
deze publicatie zijn onderzoeken opgenomen waarbinnen deze kenmerken gebruikt 
zijn met het doel om het leren en innoveren te versterken.

In de lectorale rede ‘In de nesten werken’ zijn ook eisen gesteld aan de vormgeving 
van het ‘in de nesten werken’, zoals  

 > de integratie van het leren op het instituut en het leren op de werkplek, 
 > de integratie van praktijk en theorie in het curriculum ontworpen door de 

opleiding en/of door de lerende, en 
 > de kwaliteit van lerarenopleiders die het leerproces en de samenwerking 

ondersteunen. 
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In Figuur 2 is het ei van Samen Opleiden weergegeven dat bestaat uit 
een dubbele integratie..De eerste integratie is gericht op het leren van de 
aanstaande leraar. De kwaliteit van het leren van de aanstaande leraar wordt 
bepaald door de mate waarin elke lerende in staat is om praktijk en theorie 
te integreren als persoon. Het leraar worden is een langdurig proces van 
identiteitsontwikkeling	waarin	actie	en	reflectie	elkaar	afwisselen,	leidend	
tot en verdiepend met kennis. 
De tweede integratie is gericht op de vormgeving van het opleidingstraject. 
Een opleidingstraject bestaande uit een integratie tussen het opleiden op 
het instituut en de werkplek draagt in belangrijke mate bij aan het leren van 
de student.
De kern van leraren opleiden in het kader van Opleiden in de School is de 
identiteitsontwikkeling van de leraar. Deze vindt optimaal plaats als de 
leraar praktijk, theorie en persoon integreert. De samenwerking ondersteunt 
deze ontwikkeling tot leraar door het leren op het instituut en de werkplek 
vergaand te integreren in een curriculum en zorg te dragen voor bekwame 
opleiders.
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Figuur 2: Het ei van Samen Opleiden

Deze publicatie is een terugblik op vier jaar lectoraat Opleiden in de School 
met beschrijvingen van onderzoek of projecten die tijdens deze tweede 
periode van vier jaar zijn uitgevoerd door lector, kenniskring- en projectleden 
in samenwerking met externen. Elk onderzoek is te plaatsen binnen het ei 
van Samen Opleiden en maakt gebruik van een of meerdere kenmerken van 
professionele leraarsnesten. In de beschrijvingen van de deelonderzoeken 

van de kenniskringleden komen telkens dezelfde vragen terug: (1) Wat is de 
aanleiding?, (2) Hoe  is te werk gegaan?, (3) Wat zijn de resultaten?, (4) Wat kunnen 
wij en anderen ermee?, en (5) Hoe is de kennis verspreid? In het laatste hoofdstuk 
wordt vooruit geblikt op de toekomst. Bovendien bevat het een overzicht van de 
‘output’ van het lectoraat in de vorm van presentaties en publicaties.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 ligt de aandacht op het instituutsdeel van de opleiding tot leraar en 
de manier waarop in dat deel de integratie van praktijk, theorie en persoon tot uiting 
komt, zoals het curriculum voor beginnende leerkrachten (1.1) en identiteitsontwik-
keling	van	aanstaande	leraren	tijdens	reflectief	bloggen	(1.2).	Het	eerder	vermelde	
kenmerk rondom eigenaarschap en zelfsturing vormt de basis voor de ontwikkelde 
minoren ‘van digicoach tot change agent’ (1.3) en ‘het gemotiveerde brein’ (1.4).
In hoofdstuk 2 ligt de aandacht op het werkplekdeel van de opleiding tot leraar en de 
manier waarop in dat deel de integratie tot stand komt door in communities op een 
onderzoekende manier te leren (2.2, 2.3, 2.4, 2.5). Een onderzoekende manier van 
leren biedt de mogelijkheid om praktijk en theorie aan elkaar te koppelen en tevens 
een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. De CoP-werkwijze blijkt duurzaam 
(2.1) en economisch voordelig te zijn (2.6) zeker als aan de drie kenmerken van 
professionele leraarsnesten voldaan is. 
In hoofdstuk 3 ligt de aandacht op het bevorderen van de kwaliteit van de opleiders 
die het werkplek- en instituutsdeel verbinden. Het zijn de (leraren)opleiders die als 
bruggenbouwers over de grenzen heen samenwerken en in meerdere organisaties 
participeren. Zij realiseren grensovergangen in de lerarenopleidingen en verbinden 
verschillende systemen (Crasborn, 2018). Het zijn deze bruggenbouwers die 
zorgdragen voor de integratie tussen praktijk, theorie en persoon. Het lectoraat 
levert een bijdrage aan de professionalisering van leraren en lerarenopleiders. Dit 
komt tot uiting in bijdragen als ‘integratief begeleiden op de werkplek’ (3.4) en 
‘het	online	begeleiden	van	reflectieve	blogs’,	‘het	effect	van	leerkrachtinterventies	
bij programmeren’ (3.3) en de cross-over samenwerking tussen leerkracht en 
ergotherapeut (4.2). 
Tenslotte zijn er ook grensovergangen tussen zorg en onderwijs nodig (4.2), 
nationaal en internationaal (4.1), zodat de kennis en kunde uit andere landen en 
sectoren deel uitmaken van het onderwijs en opleidingsprogramma.

Referenties
 > Crasborn, F. (2018). Grensovergangen in de lerarenopleiding. Lectorale rede. 

Sittard, Fontys Hogescholen.
 > Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: opleiden van leraren op de 

werkplek. Lectorale rede. Heerlen, Zuyd Hogeschool. 
 > Hennissen, P. (Ed.) (2015). In vogelvlucht: vier jaar lectoraatsonderzoek  

naar opleiden in de school. Sittard, de Nieuwste Pabo. 98



De ontwikkeling van een leraar is 
een bochtige weg. Deze ontwikkeling 
steunt op drie pijlers: socialisering, 
identiteitsontwikkeling en de 
ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden.”

“
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1 
Curriculum

De ontwikkeling van leerkrachten kent drie belangrijke pijlers. Op de eerste 
plaats is dat socialisering  in het beroep. Elke student, nieuwkomer of 
beginner ontwikkelt zich richting leraar door veelal onbewust de manier 
van werken, handelen, praten en denken over te nemen. Dit gebeurt door 
aanwezig te zijn op de werkplek, te participeren in het schoolgebeuren, 
onderwijs te geven, de leerlingen te leren kennen, de stof eigen te maken die 
elke dag aan bod komt en samen te werken met collega’s en ouders, etc. 
Iemand die leraar wil worden, wordt dat vooral door op de werkplek veelal 
onbewust te leren hoe het er aan toe gaat in het onderwijs.  

Op de tweede plaats is dat identiteitsontwikkeling als leraar. Het overnemen 
van allerhande activiteiten en denkwijzen maakt nog geen leraar. Een leraar 
is iemand met een unieke persoonlijkheid, die zijn eigen ‘draai’ dient te geven 
aan de manier waarop hij omgaat met het dagelijkse werk van een leraar. 
De identiteit als leraar kent drie aspecten: eigenaarschap, betekenis geven, 
stuurkracht (Beijaard & Meijer, 2017). De ontwikkeling van de identiteit als 
leraar gaat gepaard met spanningen omtrent wat goed is en wat niet goed 
is; er is twijfel, die veelal gevoed wordt door allerlei tegenstrijdige adviezen 
van welwillende collega’s, ouders en vrienden. Iemand die leraar wil worden, 
wordt dat door intensief met zijn eigen persoonlijke vraagstukken bezig te 
zijn en zich af te vragen wat voor leraar hij wil zijn.  

Op de derde plaats is dat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 
Het	beroep	van	leraar	kent	drie	specifieke	competenties	(Besluit	
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, 2017). De vakinhoudelijke 
competentie	bestaat	uit	de	inhoud	van	allerlei	specifieke	vakken	en	thema’s.	
De	vakdidactische	competentie	bestaat	uit	de	manier	waarop	die	specifieke	
inhoud wordt aangeboden en aangepast aan het ontwikkelingsniveau 
van de leerlingen. De pedagogische competentie tenslotte bestaat uit 
het realiseren van een veilig leerklimaat in een groep en het bieden 
van leeromgeving die de leerling helpt om zichzelf te ontwikkelen. Elke 
competentie	kent	talrijke	kennis	en	vaardigheidsaspecten,	die	zo	specifiek	
zijn, dat ze door veel te oefenen, zowel op een opleidingsinstituut als op de 
werkplek, eigen gemaakt dienen te worden.  
 
Het bewust aandacht besteden aan alle drie de pijlers is de opgave voor een 
lerarenopleiding. De aandacht voor de identiteitsontwikkeling is de meest 
recente van de drie. Dit geldt niet alleen voor lerarenopleidingen, we zien 
het ook terug in het basisonderwijs met veel aandacht voor het ontwikkelen 
van eigenaarschap, zelfregulatie of executieve functies (Fermont, 2019). 
Het zijn deze drie pijlers of onderdelen daarvan die terug komen in de 
onderzoeken van het eerste hoofdstuk over het curriculum. In de eerste 
paragraaf (1.1) staat de ontwikkeling van een curriculum voor beginnende 
leerkrachten centraal waarbij de drie pijlers het uitgangspunt vormen. Het 
tweede onderzoek gaat over het in kaart brengen van de inhoud van de 
identiteitsontwikkeling van studenten op het moment dat ze schriftelijk 
reflecteren	in	weblogs.	De	derde	en	vierde	paragraaf	laten	voorbeelden	
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zien van minoren waarbij het onderwijs zodanig wordt aangeboden dat de 
studenten meer eigenaarschap vertonen, betekenis geven aan het onderwijs 
en het eigen leren sturen. De gedachte is dat naarmate leerlingen en 
studenten meer zelf mogen kiezen, ze gemotiveerder zijn, en dus ook betere 
prestaties tonen (Deci & Ryan, 2002).

 
Referenties

 > Beijaard, D., & Meijer, P. (2017). Developing the personal and profes-
sional in making a teacher identity. In J. D. Clandinin , & H. Jukka 
(Eds.), The SAGE handbook of research on teacher education (Vol. 
Two Volume Set, pp. 177-192). London: SAGE Publications Ltd.

 > Deci, E., & Ryan, R. (2002). (Eds.). Handbook of self-determination 
research. Rochester: The University of Rochester Press.

 > Fermont, D. (2019). Bevordering van Zelfsturend leren bij Leerlingen 
in het Basisonderwijs middels de iSelf Professionaliseringsaanpak. 
Master thesis. Heerlen: Open Universiteit.

 > Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  2017. Besluit 
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Staatsblad 2017, 148.

1.1 Nieuw curriculum voor beginnende    
 leraren

  Emily van Gool

Emily van Gool was lid van de kenniskring en leerkracht 
op de basisschool. Zij verrichtte onderzoek naar de 
effecten van het begeleidingsproject voor beginnende 
leerkrachten, een doorbraakproject in het kader van 
de Educatieve Agenda Limburg (EAL). Het doel van het 
doorbraakproject is een kwantitatieve en kwalitatieve 
versterking van het aantal leerkrachten in Limburg. Het 
onderzoek heeft als doel na te gaan in welke mate een 
specifiek begeleidingstraject van invloed is op de mate 
van welbevinden, het gevoel van self-efficacy en het 
behoud voor het beroep van de leerkracht.

 

1.1.1 Aanleiding

Het begin van de carrière van een leerkracht wordt gekenmerkt als een 
overgangsperiode van de voortdurende begeleiding tijdens de opleiding 
naar de volledige eigen verantwoordelijkheid van het werken als leerkracht 
met nauwelijks begeleiding. De inductiefase, de eerste drie jaar van 
de carrière van de leerkracht, doet een sterk beroep op het gevoel van 
competent zijn. Een positieve inschatting van competent zijn, zorgt ervoor 
dat leerkrachten zich welbevinden en gemotiveerd zijn (Deci & Ryan, 2002), 
en versterkt de kans dat ze in het onderwijs willen blijven werken. Het 
competentiegevoel kan versterkt worden door de beginners tijdens de 
inductiefase te begeleiden. Deze begeleiding is gericht op drie belangrijke 
vragen c.q. ontwikkelingstaken die ze hebben.  

 > De eerste taak van beginners is het socialiseren als leerkracht en 
kennis nemen van de leerlingen, de inhoud en het schoolgebeuren. 

 > De tweede taak is om de eigen professionele identiteit als leraar 
verder te ontwikkelen en de eigenheid als leerkracht, binnen de 
talrijke keuzes die je als leraar dient te maken (Feiman-Nemser, 
2010), te leren kennen en ontwikkelen. 

 > De derde taak is om de juiste kennis en vaardigheden voor de 
praktijk van alledag verder te ontwikkelen.  

Het EAL-doorbraakproject beginnende leerkrachten ondersteunt de 
behoeften van beginnende leerkrachten door het aanbieden van een 
begeleidingsproject gericht op de drie ontwikkelingstaken. Uit de meeste 
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studies van begeleidingsprogramma’s voor beginnende leerkrachten in 
de inductiefase blijkt, dat voor beginnende leerkrachten begeleiding en 
ondersteuning een positief effect hebben op de mate van verbondenheid 
en commitment, welzijn en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
(Ingersoll & Strong, 2011). De Glazerman et al. (2010) tonen aan dat het 
tijd kost, op zijn minst 2 jaar van inductie, om enig verschil in effect in 
opbrengsten van een begeleidingstraject te kunnen aantonen. Mede op 
basis van deze inzichten is het traject ontworpen. De onderzoekvraag luidt: 
In welke mate dragen de drie ondersteuningslijnen (werkplekbegeleiding, 
coaching, groepsbijeenkomsten) volgens de beginnende leerkrachten bij 
aan	hun	mate	van	welbevinden,	hun	gevoel	van	self-efficacy	en	de	arbeids-
marktpositie? 

1.1.2 Hoe is te werk gegaan?
 
Het doorbraakproject voor beginnende leerkrachten bestaat uit drie onder-
steuningslijnen: werkplekbegeleiding, coaching/intervisie en inhoudelijke 
instituutsbijeenkomsten, die gekoppeld zijn aan de drie ontwikkelingstaken 
(Tabel 1.1).

Tabel 1.1: Ondersteuningslijnen gekoppeld aan ontwikkelingstaken

Ondersteuning beginnende leerkrachten

Ontwikkelingstaken Socialisering in het 
beroep

Identiteits-ontwikkeling Kennis en vaardigheden 

Ondersteuningslijnen 1ste lijn 
Werkplek- 
begeleiding
(collega school)

2de lijn
Coaching / intervisie
(liefst geen directielid)

3de lijn 
Inhoudelijke bijeenkomsten
(opleidingsinstituut)

 
In het onderzoek participeerden beginnende leerkrachten uit de basisschool 
die voldeden aan de volgende criteria: na augustus 2012 afgestudeerd zijn, 
niet ouder dan 28 jaar en minimaal een aanstelling hebben van 0,8 fte voor 
twee jaar. 

De deelnemers aan het doorbraakproject zijn via mail benaderd om deel 
te nemen. De participanten die niet hebben deelgenomen aan het door-
braakproject zijn gerekruteerd via de contactpersonen van de verschillende 
schoolbesturen. Deze hebben middels mails en mondelinge benaderingen 
de PZ-afdeling benaderd met de vraag de adressen uit hun bestand ter 
beschikking te stellen.

Er zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve meetinstrumenten ingezet. 
De kwantitatieve metingen zijn gedaan met behulp van een enquête die 
is afgenomen in december 2016. De gegevens zijn intern bekeken op 
verschillen tussen de deelnemers en niet-deelnemers aan het doorbraak-
project. In de enquête is zowel gevraagd naar de inschatting van hun 
self-efficacy	en	welbevinden	als	naar	de	ondersteuningslijnen.	Ten	behoeve	
van	self-efficacy	en	welbevinden	zijn	de	volgende	meetinstrumenten	
gebruikt: Welbevinden is gemeten door het inzetten van de zelf-determinatie 
schaal CARR (Competentie Autonomie, en Relatie) van Deci en Ryan (2002). 
Competentie	is	gemeten	met	behulp	van	de	zelfdeterminatie schaal	van	
Schyns en Von Collani (2002). Beide schalen bestaan uit stellingen, waarbij 
de participanten een keuze maken op een Likertschaal. Een voorbeeldstel-
ling	uit	self-efficacy	vragenlijst:”	Wat ik in mijn werk ook tegenkom, ik weet 
er meestal wel mee om te gaan”.	De	participanten	kiezen	tussen,	onwaar,	
tamelijk waar, niet zo waar, tamelijk waar, waar en helemaal waar. De 
vragen naar de ondersteuningslijnen van de werkplekbegeleider, coach en 
de groepsbijeenkomsten (instituutsbijeenkomsten) bestaan uit 14 vragen 
en zijn onderverdeeld in de aanpak, de opzet en de opbrengsten van de 
begeleiding. De participanten wordt gevraagd te kiezen tussen, nooit, soms, 
regelmatig, vaak, ja/altijd en n.v.t.

Om de feitelijkheden van de verschillende ondersteuningslijnen (werkplek-
begeleider, coach en groeps-instituutsbijeenkomst) in kaart te brengen en 
de effecten voor de professionele ontwikkeling vast te leggen, is gebruik 
gemaakt van interviews. Deze kwalitatieve metingen door middel van 
interviews hebben plaatsgevonden in voorjaar 2017 met zowel deelnemers 
als niet-deelnemers. De interviews zijn afgenomen bij tien beginnende leer-
krachten, vijf uit de groep deelnemers en vijf uit de groep niet-deelnemers. 
Ad-random zijn er vijf besturen gekozen waarvan er een leerkracht meedeed 
aan het doorbraakproject en een niet. De tien geïnterviewde leerkrachten 
hebben allemaal ook de enquête ingevuld. 

1.1.3 Wat zijn de resultaten? 

In Tabel 1.2 zijn de resultaten te zien van de vragenlijst onder beginnende 
leerkrachten die wel en die niet deelnamen aan het doorbraakproject. Er 
zijn	significante	verschillen	tussen	de	deelnemers	en	de	niet	deelnemers	
zoals	het	gevoel	van	self-efficacy	dat	wordt	ervaren.	Dat	betekent	dat	
deelnemers aan het begeleidingsproject een grotere ontwikkeling in 
self-efficacy	ervaren.	Deelnemers	voelen	zich	prettiger	in	hun	werk	door	
de begeleiding. Naarmate ze zich prettiger voelen, neemt hun gevoel van 
self-efficacy	toe	en	omgekeerd.	Self-efficacy	uit	zich	in	het	gevoel	effectief	
te zijn, capaciteiten in te kunnen zetten en deze te ervaren in interactie 
met de sociale omgeving. De begeleidingsvormen werkplekbegeleider en 
groepsbijeenkomsten hebben de meeste invloed gehad op de ontwikkeling 
van de deelnemers in vergelijking met de niet deelnemers.
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Tabel 1.2: Verschillen tussen groepen beginnende leerkrachten (wel/geen traject) op 
(sub)onderdelen welbevinden, self-efficacy en begeleidingsproject (december 2016).

Uit	de	berekende	correlaties	(Pearson)	tussen	self-efficacy	en	de	(sub)
onderdelen van het begeleidingstraject blijkt dat er een positief verband 
bestaat	tussen	twee	variabelen;	het	gevoel	van	self-efficacy	en	de	
groepsbijeenkomsten. Ten eerste bestaat er een positief verband (r = .549, 
p	=	.042)	tussen	self-efficacy	en	de	mate	waarin	de	deelnemer	zich	beter	
voelt in zijn/haar werk door de groepsbijeenkomsten. Ten tweede is er een 
positief verband (r = .551, p	=	.041)		tussen	self-efficacy	en	de	opbrengsten	
van de groepsbijeenkomsten. Er is een verband tussen datgene wat er 
besproken wordt in de groepsbijeenkomsten en het gevoel van competent 
zijn voor de deelnemers aan het begeleidingsproject. 

De resultaten van de interviews ondersteunen deze bevindingen waarbij 
de deelnemers aan het doorbraakproject hun mate van competent voelen 
in het werken met kinderen en het zich prettiger voelen met voorbeelden 
konden benoemen. De deelnemers aan het doorbraakproject geven 
aan welke ontwikkeling ze zelf waarnemen als gevolg van het project: 
vooruitgang zien in het lesgeven in de klas, meer gaan nadenken over hun 
handelen in de klas. Ze merkten dat ze gegroeid waren in hun professionele 
handelen. 
de resultaten van de enquêtes bleek eveneens dat de aangeboden onder-
werpen uit de groepsbijeenkomsten inspeelden op de behoeftes van de 
beginnende leerkrachten en dat de onderwerpen in de coachbijeenkomsten 
en de gesprekken met de werkplekbegeleider concretere invulling kreeg.

 Er werden opmerkingen gemaakt zoals: “Ik zie wel vooruitgang in hoe ik te 
werk moet gaan” (gesprek werkplekbegeleider), “Ik ben meer gaan nadenken 
over mijn handelen hoe ik als leerkracht voor de klas sta en over mijn rol als 
leerkracht in de school” (gesprek coach), “Ik denk over hoe ik de lessen vorm 
geef en als ik aan het reflecteren ben: wat hebben ze op de Pabo tijdens de 
instituutsbijeenkomsten ook alweer gezegd.” De kracht van de samenhang 
tussen de drie ondersteuningsvormen werd benadrukt.
De uitspraken van de beginnende leerkrachten die niet hadden deelgenomen 
aan het doorbraakproject gaven het tegengestelde beeld. Op de vraag wat 
de begeleiding heeft bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling gaf 
een meerderheid van de niet-deelnemers aan dat ze dit niet of nauwelijks 
konden benoemen. Ze realiseerden zich dat ze bij dit onderdeel in gebreke 
zijn gebleven. De inhouden van de gesprekken van de deelnemers zonder 
een begeleidingsproject met collega’s c.q. begeleiders waren veelal van 
administratieve of organisatorische aard. De taakinvullingen en verschillen 
tussen de werkplekbegeleider en coach waren voor hen vaak niet duidelijk.
Met het begeleidingsproject proberen besturen te voorkomen dat 
leerkrachten als gevolg van een negatief welbevinden het beroep verlaten. 
In dit onderzoek kunnen we deze theoretische veronderstelling bevestigen. 
Van de deelnemers die deel hebben genomen aan het eerste begeleiding-
sproject	blijken	er	61,5	%	na	afloop	een	vast	dienstverband	te	hebben,	23	
% een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarvan er enkele zijn overgegaan 
in een vast dienstverband en 15,5 % is onbekend. Uit de interviews bleek 
bovendien dat met name de samenhang tussen de drie (gefaciliteerde) 
ondersteuningslijnen en de onafhankelijkheid van de coach deel uit maken 
van de effecten op het gevoel van welbevinden van de leerkrachten. 
Een competente leerkracht, die zich prettig voelt, maakt meer kans om 
behouden te blijven in het onderwijs. Daarbij versterkt hij zijn positie op de 
arbeidsmarkt.

1.1.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee? 

Deze studie laat zien dat het begeleiden van beginnende leerkrachten in 
de beginfase van de carrière van belang is. Er kan gesteld worden dat de 
aangeboden driedeling van dit begeleidingsproject beantwoordt aan de 
behoefte aan ondersteuning van beginnende leerkrachten. De deelnemers 
zijn positief over de samenhang tussen de drie begeleidingsvormen. Op 
basis van de bevindingen en conclusies uit dit onderzoek volgen hier enkele 
praktische implicaties voor het opzetten van een begeleidingsproject: 

 > Zorg ervoor dat op school een persoon de gefaciliteerde taak als 
werkplekbegeleider heeft om de beginnende leerkracht te begeleiden 
en te ondersteunen. Deze gefacilieerde taak is voor de ondersteuner 
vastgelegd in zijn of haar takenpakket. De beginner, met name 
als vervanger, voelt zich dan niet schuldig om deze of andere 
leerkrachten ‘lastig’ te vallen. 
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 > Zorg ervoor dat er sprake is van een coach die onafhankelijk is van de 
beoordeling op het functioneren. Volgens de beginners dient dat iemand 
te zijn die geen directietaken heeft, liefst niet van dezelfde school is, en 
voldoende afstand kent ten opzichte van de school, maar wel voldoende 
op de hoogte is.

 > Stem de theorie en vaardigheidsonderdelen van de groepsbijeenkomsten 
zodanig af op de behoeftes van de beginnende leerkrachten, zodat 
samenhang met de coach- en werkplekbegeleidingsbijeenkomsten 
mogelijk zijn. Op deze manier krijgt de interactie tussen theorie en praktijk 
de meeste resultaten. Dit vereist dat de coach en de werkplekbegeleider 
op de hoogte zijn van de thematieken.

1.1.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De onderzoeksvragen zijn gepresenteerd tijdens de conferentie voor 
Lerarenopleiders (VELON 2018 te Roermond) en tijdens de LEF conferentie 
van de Fontys Hogescholen in Tilburg (november 2017). Internationaal is de 
onderzoeksopzet gedeeld tijdens de jaarlijkse conferentie van Association for 
Teacher Education in Europe (ATEE) in augustus 2016 te Eindhoven. Verder is er 
intern regelmatig verslag gedaan tijdens kenniskringbijeenkomsten. Het gehele 
onderzoek is beschreven in een intern verslag.
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1.2 Identiteitsontwikkeling in reflectief    
 bloggen 

   Marcel Graus en Ankie van de Broek

Marcel Graus en Ankie van de Broek zijn lid van de 
kenniskring. Ze verrichten promotieonderzoek naar de 
bijdrage van reflectieve blogs aan de identiteitsontwikke-
ling van leraren in opleiding. Onderstaande beschrijving 
is een tussentijdse rapportage van lopend onderzoek 
met een beknopte weergave van wat er is onderzocht en 
voorlopige conclusies.

1.2.1 Aanleiding

Studenten	van	de	Nieuwste	Pabo	reflecteren	online	in	blogs,	het	
zogenaamde	reflecterend	bloggen,	over	ervaringen	in	de	praktijk,	hun	
eigen en andermans kennis en over hun persoonlijke ontwikkeling. Ze 
delen	hun	reflectieve	gedachten	op	een	online	platform.	Blogs	blijken	een	
uitstekend middel te zijn om eigen  ervaringen te beschrijven en te delen en 
nodigen	uit	voor	een	dialoog	(Albarracín	&	Pifarre,	2018).	Het	reflecterend	
bloggen is gericht op de volle breedte van de ontwikkeling als leraar en met 
name op de identiteitsontwikkeling als leraar. Er is nauwelijks iets bekend 
over de ontwikkeling van de identiteitsontwikkeling die zichtbaar is in 
reflectieve	blogs.	Dit	komt	vooral	door	het	feit	dat	er	geen	instrument	is	om	
reflectieve	blogs	te	analyseren	op	kenmerken	van	identiteitsontwikkeling.	
Door de ontwikkeling van een instrument kunnen de kenmerken van 
identiteitsontwikkeling worden benoemd en kan aangegeven worden in 
welke mate deze voorkomen in blogs. De onderzoeksvraag in deze studie 
luidt	derhalve:	In	welke	mate	zijn	in	de	reflectieve	blogs	inhoudscategorieën	
van identiteitsontwikkeling te onderscheiden?
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1.2.2 Hoe is te werk gegaan?

In recente publicaties over het opleiden van leraren wordt in toenemende 
mate het belang van identiteit als onderdeel van de professionele ontwik-
keling benadrukt (Beijaard & Meijer, 2017). Professionele identiteitsvorming 
is het resultaat van voortdurende interactie tussen persoonlijke en 
professionele aspecten van leraar zijn of worden. Ondanks de groeiende 
belangstelling en het erkende belang, heeft identiteitsontwikkeling van 
leraren in opleiding nog steeds niet zijn weg gevonden naar de curricula 
van instituten voor lerarenopleiding, althans niet op grote schaal. Com-
petentiegericht leren, gericht op het verwerven van, aan het onderwijs 
gerelateerde, kennis, vaardigheden en houding, is diepgeworteld in curricula 
van lerarenopleidingen. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de 
beperkte aandacht die lijkt te worden besteed aan de actieve ondersteuning 
van de ontwikkeling van lerarenidentiteit en als gevolg daarvan de schaarste 
aan onderzoek naar de effecten van de ontwikkeling van lerarenidentiteit 
(Meijer, Oolbekkink, Pillen, & Aardema, 2014).

In	de	lerarenopleiding	is	reflectie	een	belangrijk	principe	bij	het	vormgeven	
van de identiteit van leraren in opleiding (Beauchamps & Thomas, 2009). 
Reflectie	wordt	conform	literatuur	(oa.	Dewey,	1933)	gedefinieerd	als	het	
proces van bewust nadenken over onderwijsgerelateerde onderwerpen, met 
als	doel	inzichten	te	verkrijgen.	Reflectie	is	echter	geen	vanzelfsprekende	
vaardigheid (van Eekelen, Boshuizen, & Vermunt, 2005): er wordt vaak 
aangenomen	dat	leraren	in	opleiding	kunnen	reflecteren	of	geleidelijk	het	
vermogen zullen verwerven gewoon door te doen. De praktijk bevestigt dat 
reflecteren	voor	studenten	in	het	algemeen,	moeilijk	is	(Mittendorff,	van	der	
Donk,	&	Gellevij,	2012).	Reflecties	van	leraren	in	opleiding	verschillen	sterk	in	
kwaliteit en zijn vaak oppervlakkig (Pauw, 2007). 

Reflectie	wordt	gekenmerkt	door	een	interne	dialoog,	die	tegelijkertijd	wordt	
vergemakkelijkt en beperkt door de wil en het vermogen van de leerkracht 
om	te	reflecteren:	het	niet	kunnen	afronden	van	een	interne	dialoog	of	het	
niet vinden van oorzaken of oplossingen kan leiden tot frustratie, herkauwen 
of	gevoelens	van	afkeer	tegen	reflectie	(Luken,	2011).	Door	de	interne	
reflectieve	dialoog	te	externaliseren,	kunnen	leraren	in	opleiding	ervaringen	
structureren en toegankelijk maken zodat ze kunnen worden besproken met 
lerarenopleiders	en	ondersteund	kunnen	worden.	Reflecterend	schrijven	
in de vorm van korte verhalen die zich richten op de eigen praktijk van 
leraren in opleiding is een krachtige methode om het complexe proces van 
identiteitsontwikkeling vast te leggen (Schultz & Ravitch, 2013).

Instrument 
Aangezien	er	weinig	inzicht	is	in	de	bijdrage	van	reflecterende	blogs	aan	
de	ontwikkeling	van	de	identiteit	van	een	leraar,	zijn	reflectieve	blogs	
geanalyseerd met behulp van een, voor dit doel, ontwikkeld instrument. 
Dit instrument is bedoeld om de inhoud van blogs te categoriseren om op 
deze	wijze	de	complexiteit	van	een	reflectief	blog	en	de	bijdrage	aan	de	
identiteitsontwikkeling van leraren in opleiding zichtbaar te maken.

Het categoriseringsinstrument gaat enerzijds uit van een balans tussen 
theorie en praktijk door het koppelen van leerervaringen, meestal uit de 
praktijk, aan kennis, meestal van het lerarenopleidingsinstituut (Falkenberg, 
Goodnough, & MacDonald, 2014). Theoretische verdieping kan een impuls 
zijn voor het functioneren in de praktijk en praktische ervaringen kunnen 
aanleiding geven tot theoretische verdieping. Anderzijds is naast balans 
tussen theorie en praktijk, evenwicht nodig tussen de leraar als persoon 
en de leraar als professional. Samen vormen deze twee evenwichten een 
belangrijke voorwaarde voor de vorming van een beroepsidentiteit: een 
leerkracht beschikt over voldoende praktijkvaardigheden, kan zijn of haar 
beroepshandelen onderbouwen, is in handelen herkenbaar als leerkracht en 
kan daarbij zichzelf blijven. 
 
Om	een	categoriseringsinstrument	te	ontwikkelen,	zijn	100	reflectieve	
blogs van Pabo-studenten uit alle opleidingsjaren door drie onderzoekers 
geanalyseerd op kenmerken van praktijk en theorie alsmede op persoonlijke 
en	professionele	kenmerken.	Voor	dit	doeleinde	zijn	inhoudscategorieën	
alsmede criteria geformuleerd die de toewijzing van tekstdelen uit een 
reflectief	blog	aan	een	inhoudscategorie	mogelijk	maken.	Nadat	zorgvuldig	
is	vastgesteld	dat	categorisering	van	reflectieve	blogs	door	meerdere	
onderzoekers op betrouwbare en vergelijkbare wijze kan worden uitgevoerd 
en een vastomlijnde werkwijze is afgesproken, zijn de gegevens gebruikt om 
een	overzicht	te	creëren	van	de	verdeling	van	de	inhoudscategorieën	binnen	
de blogs.

1.2.3 Wat zijn de resultaten? 

Praktijk	en	theorie	komen	elk	in	74%	van	de	gecategoriseerde	reflectieve	
blogs voor, hetgeen duidt op een acceptabele balans tussen praktijk en 
theorie. De balans tussen persoonlijke en professionele elementen is 
echter	niet	zichtbaar	in	de	reflectieve	blogs:	kenmerken	van	professionele	
identiteitsontwikkeling	komen	in	75%	van	de	geanalyseerde	reflectieve	
blogs voor, persoonlijke identiteit daarentegen is aanmerkelijk minder vaak 
zichtbaar, slechts in 19% (Tabel 1.3). 
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Tabel 1.3: Inhoudscategorieën binnen reflecterende blogs (n=100).

Inhoudscategorie % Voorbeeld

Praktijk 74 Ik gaf een drama les; iedereen deed mee en niemand 
schaamde zich!

Theorie 74 Mijn mentor wees me op de vier lagen van de 
piramide van Miller (1990); hierdoor kan ik theorie en 
praktijk beter aan elkaar koppelen.

Persoonlijke identiteit 19 Als ik moet presenteren of als iemand mijn les 
bijwoont, ben ik zenuwachtig, ook al ben ik goed 
voorbereid.

Professionele identiteit 75 Ik heb moeite om mijn verwachtingen kenbaar te 
maken aan jonge kinderen.

Mogelijke verklaringen voor de relatief lage score van persoonlijke 
identiteitskenmerken kunnen worden gevonden in het feit dat leraren in 
opleiding wellicht terughoudend zijn om persoonlijke zaken te delen in een 
openlijk platform of dat leraren in opleiding geen nauwgezette verbindingen 
maken tussen hun persoonlijke identiteitskenmerken en de leraar die ze zijn 
of willen worden. Mogelijk weerspiegelt het percentage de onderbelichting 
van houdingskenmerken in lerarenopleidingen: vaardigheden en kennis 
komen overeen met de indeling praktijk en theorie, terwijl professionele 
identiteit houdingskenmerken bevat.

Het	is	mogelijk	om	de	inhoud	van	reflecterende	blogs	onder	te	verdelen	
in	inhoudscategorieën	die	de	ontwikkeling	van	een	leerkracht	kunnen	
ondersteunen. Een blog dat gericht is op meer dan een inhoudscategorie 
kan getypeerd worden als complexer dan die met een inhoudscategorie. 
Het	is	echter	moeilijk	om	aan	reflecties	een	absolute	kwaliteitswaarde	
toe te kennen. De vraag is of een blog dat gericht is op meer dan een 
inhoudscategorie	en	dus	complexer,	beter	is	of	diepere	reflectie	toont,	dan	
een blog dat gericht is op een enkele inhoudscategorie. 

Het betreft een lopend onderzoek met voorlopige conclusies. Deze studie 
is	gericht	op	de	online	reflectie	van	leraren	in	opleiding,	dat	slechts	een	deel	
is	van	reflectieprocessen	door	leraren	in	opleiding.	Andere	factoren	zoals	
face-to-face	begeleiding	en	niet-gedocumenteerde	reflectie	kunnen	ook	de	
ontwikkeling	van	de	identiteit	van	een	leraar	beïnvloeden.	Online	reflectie	
door	middel	van	blogs	is	niet	per	definitie	voor	iedereen	het	ideale	reflec-
tiemedium. Het is daarnaast niet uit te sluiten dat leraren in opleiding met 
bovengemiddelde schrijfvaardigheden een voordeel hebben bij het schrijven 
van	reflectieve	blogs.

1.2.4 Wat hebben anderen er aan? 

Het categorisatie-instrument kan helpen bij de ontwikkeling en de 
begeleiding van een lerarenidentiteit. Om maximaal bij te dragen aan de 
ontwikkeling van de identiteit van een leraar, zou een adequate begeleiding 
van	een	reflectief	blog	idealiter	moeten	leiden	tot	reflectie	met	voldoende	
diepgang	over	meerdere	inhoudscategorieën.	De	waarde	van	het	catego-
risatie-instrument moet met name worden gevonden in de uniformiteit 
van	de	beoordeling	van	het	reflectieve	blog	door	lerarenopleiders,	de	focus	
op de ontwikkeling van lerarenidentiteit en het feit dat het instrument een 
betrouwbare basis vormt voor (online) begeleidingsdialogen, op basis van 
zowel	afgesloten	als	lopende	reflectieprocessen.	 

Toekomstig onderzoek moet gericht zijn op de praktische implicaties van 
een online ontwikkelingsdialoog op basis van het categorisatie-instrument 
en	de	invloed	van	deze	dialoog	op	de	complexiteit	van	de	online	reflectie	
van leraren in opleiding die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun 
lerarenidentiteit. 

1.2.5 Hoe zijn de resultaten verspreid? 

Dit artikel is een tussentijdse rapportage van lopend onderzoek. De tekst 
is een beknopte weergave van wat er is onderzocht. De weergegeven 
conclusies zijn als voorlopig te beschouwen, derhalve zijn de resultaten niet 
eerder verspreid.
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1.3 Van digicoach tot change agent: Toekomst- 
 gericht opleiden in de Minor 
 

   Ankie van de Broek en Marcel Graus

Ankie van de Broek en Marcel Graus zijn lid van de kenniskring. Ze verrichten 
onderzoek en ontwikkelen en verzorgen onderwijs rondom moderne media 
en in het bijzonder rondom 21e-eeuwse vaardigheden en toekomstgericht 
opleiden. In deze bijdrage wordt ingegaan op de ontwikkeling, uitvoering en 
evaluatie van de Minor 21 – toekomstgericht opleiden, een minor uit het 
derde jaar met een looptijd van tien weken. In deze minor gaan studenten 
aan de slag met onderwijskundige vernieuwingen en technologische 
ontwikkelingen,	en	leren	veranderingsprocessen	te	initiëren	waarbij	zij	in	
staat zijn collega’s te begeleiden.

1.3.1 Aanleiding
 
De minor is zeven jaar geleden ontwikkeld in samenwerking met collega’s 
van de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool, en is aanvankelijk aangeboden 
onder de naam ‘Digicoach, the Game’. Een digicoach kan kort worden 
omschreven als een leerkracht die collega’s begeleidt bij het leren omgaan 
met nieuwe media en ICT (Informatie en Communicatie Technologie) in 
het onderwijs. Een vernieuwend aspect van deze minor is de wijze van 
onderwijsaanbod in de vorm van een analoge game, waarin onder andere 
gamification,	ondernemerschap	en	uitbreiding	van	de	technologische	kennis	
en vaardigheid aan bod komen. In deze game ontwikkelen studenten zich 
tot Digicoach aan de hand van duidelijk afgebakende quests: opdrachten 
om nieuwe media en ICT in hun eigen onderwijs en dat van hun collega’s 
te verwerken. De eindopdracht was het verzorgen van een studiedag voor 
docenten en studenten van de Nieuwste Pabo en collega’s uit het werkveld 
rondom het leren in de 21e eeuw inspelend op de actuele onderwijskundige 
vernieuwingen en technologische ontwikkelingen. 

Na een aantal jaren succesvol te zijn uitgevoerd, heeft deze minor in 
het collegejaar 2017 – 2018 een make-over ondergaan. Een belangrijke 
wijziging is de omschakeling van een game naar een op ervaringsgerichte 
leest geschoeide minor. Ervaringsgericht onderwijs (Laevers, 2011) 
wordt gekenmerkt door vrij student-initiatief (eigen leerdoelen), een rijke 
leeromgeving (gevarieerde nieuwe media) en een ervaringsgerichte dialoog 
(tussen studenten en begeleiders). Met name deze ervaringsgerichte 
aanpak was onderwerp van onderzoek bij het uitrollen van de nieuwe versie 
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van de minor. Observaties tijdens de periode van tien weken ten aanzien van 
de studentbetrokkenheid, de reactie van de studenten op ervaringsgericht 
onderwijs en de reacties van studenten op de ervaringsgerichte wijze van 
toetsen, moesten, in combinatie met gegevens uit de studentevaluaties1, een 
beeld geven over de praktische toepasbaarheid van deze, voor hbo-opleidingen, 
ongebruikelijke methode om kennis over te dragen en te vergaren. 

1.3.2 Hoe is te werk gegaan?
 
Op basis van de literatuur (e.g. Kaskens, van Koeven, Morsink, Wolters, & 
Drost, 2018; Timmermans, 2016; Fullan, 1993) is de minor ontwikkeld en is 
de leerkracht basisonderwijs tot change agent als uitgangspunt genomen. In 
haar	proefschrift	definieert	van	der	Heijden	(2017)	change agents als ‘Teachers 
who make a difference’ als professionals die een leven lang leren en, op basis 
van hun eigen leerproces, initiatieven nemen om het onderwijs op klas- en 
op schoolniveau verder te ontwikkelen. Een change agent heeft de volgende 
kenmerken: meesterschap, samenwerken, ondernemerschap en leven lang 
leren.  

Een belangrijk onderdeel van de minor zijn vier opdrachten, die enerzijds 
passen bij de doelen uit de kennisbasis2 en anderzijds aansluiten bij 
de kenmerken van change agents: meesterschap, samenwerken, 
ondernemerschap en levenslang leren. De opdrachten zijn zodanig ontworpen 
dat ze voldoende ruimte bieden voor eigen invulling, waardoor eigenaarschap 
bij deze opdrachten van studenten is gewaarborgd. In vier opdrachten vervult 
de student de rol van change agent door doelgroepen te ondersteunen bij 
de integratie van de 21e-eeuwse vaardigheden. In ‘help je klas’ ontwikkelt 
de student een game (analoog of digitaal) die gericht is op 21e-eeuwse 
vaardigheden gekoppeld aan een situatie in de eigen klas die extra aandacht 
nodig heeft (met betrekking tot cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling). 
‘Help je school’ omvat een interfacultair samenwerkingsverband tussen 
Pabo-studenten en studenten van de faculteit Communicatie en Multimedia 
Design (CMD). Samen onderzoeken studenten de inzet van multimedia in de 
ondersteuning van de integratie van 21e-eeuwse vaardigheden binnen een 
aantal basisscholen. In ‘help een schoolbestuur’ verzorgen studenten een 
studiedag gericht op ICT en onderwijs waar ze op basis van onderwijskundig 
(technologische) toepassingsmogelijkheden workshops verzorgen aan 
collega’s uit het werkveld. Deze workshops kunnen ook op andere plaatsen 
worden uitgevoerd bijvoorbeeld tijdens een studiedag van de Nieuwste Pabo. In 
‘help een andere school’ worden studenten uitgenodigd om mee te denken over 
een	specifieke	hulpvraag	vanuit	een	basisschool.	

1  Het betreft studentevaluaties van de Minor21 (juni 2019) die via het kwaliteits-
zorgsysteem zijn verzameld.
2  Generieke kennisbasis, domein 2: onderwijs en opvoeding; paragraaf 2.7 techno-
logische ontwikkeling. Kennisbases en profilering lerarenopleiding basisonderwijs, 
10voordeleraar, Den Haag Vereniging Hogescholen.

De minor start met een onderdompelweek, waarin de student kennismaakt 
met nieuwe onderwijskundige concepten en technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen (rijk milieu). Aansluitend gaat de student 
aan de slag met het in kaart brengen van zijn of haar beginsituatie: waar sta 
je, waar wil je uitkomen, wat wil je opleveren en wat ga je ervoor doen (vrij 
student-initiatief). De ruimte voor studenten om eigen initiatieven in te 
brengen	rondom	nieuwe	onderwijsconcepten	en	technologieën,	zoals	een	
workshop 3-D printen, is groot. De minor sluit aan bij actuele evenementen 
om studenten kennis te laten opdoen over de laatste nieuwe ontwikkelingen 
op onderwijskundig en technologisch gebied. Enkele weken voor de start 
van de minor is in de nationale media aandacht besteed aan een nieuw 
Zweeds onderwijsconcept ‘Grej of the Day’ (het ding van de dag), dat direct 
een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma van de Minor 21 kreeg. 
Als excursie is door de studenten en docenten een lezing van Micael 
Hermansson, de bedenker van dit concept bijgewoond. Studenten zijn 
tijdens deze lezing in de gelegenheid gesteld een onderwijskundig gesprek 
met Micael Hermansson aan te gaan waardoor het eigenaarschap enorm 
steeg. Daarnaast is dit studiejaar voor het eerst actief gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden van het iXperium Roermond (geopend eind 2018), een 
locatie waar leerkrachten en leerlingen kunnen experimenteren op het 
gebied van leren en lesgeven met ICT. 

De opzet van het iXperium gaat onder andere uit van een actieve deelname 
van pabo-studenten aan het begeleiden van basisschoolkinderen en het 
ontwerpen van op ICT-gerichte leerinhouden. Door deze deelname werd er 
een tweezijdig leereffect bereikt: van het iXperium naar de studenten en van 
de studenten naar het iXperium. Ook alumni en vierdejaars studenten die 
in het verleden de minor hebben gevolgd en momenteel een actieve rol als 
change agent hebben, verzorgen praktijkgerichte voorbeelden van hun rol 
als change agent.
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De afronding van de minor bestaat uit een portfolio met gedurende 10 
weken verzamelde bewijsmaterialen, die zijn of haar ontwikkeling als 
change agent ondersteunen. Bewijsmaterialen kunnen divers van aard 
zijn	(producten,	reflecties,	feedback)	op	voorwaarde	dat	ze	voldoen	aan	
kwaliteitscriteria, met name duidelijkheid over hoe het bewijsmateriaal 
gezien moet worden en op welke wijze het heeft bijgedragen aan de 
professionele groei van de leraar in opleiding. Hoewel de ervaringsgerichte 
aanpak voornamelijk formatieve begeleidingsmomenten kent wordt een 
betrouwbare summatieve afronding van de Minor 21 gerealiseerd door het 
gebruik van rubrics waarmee formatieve opbrengsten worden omgezet in 
een summatieve beoordeling in de vorm van een cijfer.   

1.3.3 Wat zijn resultaten? 

De studenten beoordelen de inhoud van de Minor 21 met een 9,2 op een 
10-puntsschaal. (s1819_Evaluatie opleidingsminoren). De inhoud als 
totaal, stond vooraf niet vast; delen van deze inhoud zijn, veelal op verzoek 
van studenten, gaandeweg en in gezamenlijkheid bepaald. Een voorbeeld 
hiervan is dat studenten aangaven dat bepaalde elementen uit de minor 21 
in de majorfase van de opleiding een plek zouden moeten krijgen. Ze wilden 
graag de drie eerste leerjaren screenen om na te gaan op welke plekken ze 
een concreet advies zouden kunnen uitbrengen dat een verbeterslag zou 
kunnen betekenen voor het Nieuwste Pabo-curriculum van de 21e eeuw. 
Dit advies van de studenten is door hen gepresenteerd aan de directeur 
die de studenten vervolgens uitgenodigd heeft om de inhoud op de laatste 
studiedag van het studiejaar te delen met het docententeam van de 
Nieuwste Pabo.

Ten aanzien van de ervaringsgerichte aanpak, geven studenten aan dat 
het programma van de minor veel ruimte geeft om zelf keuzes te maken, 
waardoor de inventiviteit ten aanzien van de te kiezen doelen en het daaraan 
verbonden eigenaarschap toenam: “Super minor, met veel ruimte voor 
eigen keuzes. Hierdoor voel je je als student meer uitgedaagd en wordt de 
leerstof	betekenisvol”	(s1819_Evaluatie,	Opleidingsminoren,	pp.	7).	Er	was	
voldoende diepgang en de inhoud van de minor heeft bij het merendeel van 
de studenten bijgedragen aan de ontwikkeling tot leraar basisonderwijs. 
De vorm van toetsing ondersteunde de aanpak. De studenten geven aan 
dat	ze	deze	vorm	van	toetsen	een	fijne	ervaring	vonden	en	beoordelen	
dit onderdeel bij de evaluatie met een 8,5. Ze hebben het gevoel dat de 
opdrachten uit henzelf komen en ze met de opdrachten aan de slag kunnen 
op een wijze die voor hen persoonlijk leerzaam en betekenisvol is. Hierdoor 
krijgen ze het gevoel dat ze veel geleerd hebben. Wel geven ze terug dat 
de ervaringsgerichte dialogen (zowel analoog als digitaal) nog meer als 
rode draad door de 10 weken mogen lopen. Dit geeft aan dat het voor de 
begeleiders, ondanks de organisatorische complexiteit van de minor, van 
belang is de pijlers van ervaringsgericht onderwijs in het oog te houden.

1.3.4 Wat hebben anderen eraan? 

De opbrengst van de minor voor docenten van de Nieuwste Pabo ligt op 
het gebied van onderwijsvernieuwing.  Waar vakinhoudelijke leerinhouden 
vaak op een programmagerichte wijze worden aangeboden en de aanpak 
van het werkplekleren overwegend ontwikkelingsgericht van aard is, toont 
dit onderzoek aan dat het mogelijk is om delen van het curriculum op 
ervaringsgerichte wijze vorm te geven en daarbij studenten deelgenoot 
te maken van de te behalen doelen en de wijze waarop dit geschiedt. Ook 
wordt duidelijk dat een alternatieve wijze van resultaatbepaling (toetsing) 
waarbij overwegend formatief wordt begeleid en slechts bij afronding van 
de minor een summatieve beoordeling wordt gegeven, werkt. Ook deze 
laatste beoordeling wordt met de studenten gedeeld zonder dat hierdoor de 
integriteit van de beoordeling in het gedrang komt. 

De Minor 21, heeft een volwaardige plek ingenomen door samenwerking 
met onder andere iXperium, MAMDT Hogeschool Zuyd (interfacultair), 
het schoolbestuur Innovo en STEM 2. Dit houdt onder meer in dat er 
vanuit studenten en medewerkers van de Pabo continu open oog is voor 
verbindingen tussen de vakgebieden van het curriculum, in dialoog met het 
werkveld en andere externe partners.

1.3.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

Aan het ontwerp van de minor Digicoach the Game werd in 2013 een 
tweede prijs toegekend in de vorm van de onderwijsprijs voor medewerkers 
van Fontys Hogescholen. Daarnaast heeft de minor een plaats gekregen 
als leerarrangement in de Fontys-master Leren en Innoveren (MLI) 
in Eindhoven. In dat leerarrangement gaan studenten op zoek naar 
toekomstbeelden die mogelijkheden schetsen om beter gebruik te maken 
van de veranderende maatschappij bij de vormgeving van het onderwijs. 
Afrondende opdracht was het vormgeven van een Challenge Day, met 
daarin presentaties gebaseerd op de ontwikkelde toekomstbeelden, voor 
collega’s en het werkveld. 
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1.4 Minor ‘Het gemotiveerde brein’

Ellen Siebenlist

Ellen Siebenlist ontwierp de minor ‘Het gemotiveerde 
brein’. De minor is een keuzevak in het laatste 10 weken 
voor derdejaars Pabo-studenten van de Nieuwste Pabo 
(dNP). In het ontwerp en tijdens de eerste uitvoering in 
2014-2015 van de minor zijn veel motivatieverhogende 
principes ingezet. Zij onderzocht of deze opzet van de 
minor motiverend werkte voor de studenten zelf. 

1.4.1 Aanleiding

Derdejaars dNP-studenten kiezen de minor ‘Het gemotiveerde brein’, om te 
onderzoeken hoe kinderen gemotiveerd kunnen worden en hoe breinkennis 
kan worden toegepast in de basisschool. Uitgangspunt hierbij is, dat de 
motivatieprincipes tijdens de minorbijeenkomsten door de studenten zelf 
worden ervaren om vervolgens te worden toegepast op hun eigen persoon 
en de leraar die ze willen zijn of worden. Hierdoor wordt de kans vergroot 
dat deze principes worden geinternaliseerd om ook op langere termijn te 
kunnen worden toegepast in hun persoonlijk en hun professionele leven.  

De minor heeft een theoretische en een praktische component die 
deels op het instituut en deels op de stageplek (basisschool) worden 
uitgevoerd. De opzet van de minor is gebaseerd op het idee van 
congruent opleiden, oftewel ‘Teach what you preach’. Deze minor over 
motivatieverhogende principes, is qua aanpak gebaseerd op diezelfde 
principes, met als resultaat gemotiveerde studenten. Op drie manieren is 
getracht om dit te realiseren: Ten eerste lezen studenten de voorgescheven 
literatuur over motivatieprincipes. Ten tweede ervaren ze tijdens de 
instituutsbijeenkomsten onderwijs dat daarop gebaseerd is. Ten derde 
passen ze die toe op hun persoonlijk leven, in hun beroep als leerkracht en 
in een advies naar anderen. Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat 
de invloed is van motivatieversterkende interventies tijdens de minor ‘Het 
gemotiveerde brein’ op de intrinsieke motivatie van de studenten.
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1.4.2 Hoe is te werk gegaan?

Tijdens het ontwerpen van de minor zijn aanbevelingen uit de literatuur 
(Martens & Boekaerts, 2007; Ros, Castelijns, Van Loon, & Verbeeck, 2014; 
Vreugdenhil, 2015) toegepast, met als doel de intrinsieke motivatie van 
studenten te versterken. Volgens de Zelfdeterminatie theorie (ZDT) (Deci 
& Ryan, 2009) zijn er, om leren optimaal tot stand te laten komen, drie 
fundamentele basisbehoeften die vervuld moeten worden: verbondenheid, 
autonomie en competentie. 

De minor is zodanig gestructureerd dat elke basisbehoefte versterkt wordt 
door	het	gebruik	van	specifieke	werk-	en	organisatievormen	(Tabel	1.4).	Op	
de eerste plaats is de verbondenheidsbehoefte versterkt door studenten in 
groepen te laten werken en door geregeld informele momenten in te lassen 
om zodoende nog meer tijd te hebben voor deze basale behoefte. Tijdens 
de inleidende bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij kennismaken met 
elkaar: bijvoorbeeld een voorstelronde, en rondlopen en vragen stellen aan 
elkaar over ieders persoonlijke kwaliteiten voor het werken in een groep. 
Studenten stelden vervolgens zelf hun eigen groep samen. Op de tweede 
plaats versterkt de leerkracht de autonomiebehoefte van de studenten 
door de studenten zelf de criteria bij de gegeven doelen  te laten  bepalen 
en de vrijheid te geven omtrent uitvoering van (eind)opdrachten. Studenten 
ontwikkelen hiermee aspecten van zelfregulerend leren (Schuit, De Vrieze, 
& Sleegers, 2011). Op de derde plaats is de competentiebehoefte versterkt 
door veel structuurondersteuning te bieden. Iedere student kan op zijn eigen 
niveau van competentie werken aan de zelfontworpen opdrachten, zodat ze 
het ‘gevoel van competentie bewerkstelligen’ en hierdoor hun opdrachten 
als persoonlijk nuttig kunnen uitwerken. Dit is wat Martens en Boekaerts 
(2007) de ‘waarom-informatie’ noemen.

Tabel 1.4: Psychologische basisbehoeften gekoppeld aan specifieke organisatie- en 
werkvormen (Ros, Castelijns, Van Loon, & Verbeeck, 2014).

Psycholo-
gische 
Basis-
behoefte

Kern voor de 
lerende

Voorbeelden 
organisatie- en 
werkvormen (Ros et 
al., 2014)

Specifieke organisatie- en 
werkvormen minor

Autonomie Invloed kunnen 
uitoefenen 
op het eigen 
leerproces

Keuzes  geven.
Innerlijke bekrach-
tiging door het 
persoonlijke belang 
van de student 
duidelijk te maken. 
Ruimte voor 
Flexibiliteit

Studenten bepalen zelf: welke 
doelen zij stellen binnen de 
vastgestelde criteria. Tijdens 
coachingsgesprekken is 
uitgelegd dat ze de doelen 
kunnen kiezen die voor 
hen een persoonlijk belang 
hebben. Er is vrijheid 
omtrent uitvoering opdrach-
ten: vorm van uitvoering, 
keuzes van alleen werken of 
samen en op welk moment.

Relatie 
(sociale 
verbon-
denheid)

Zich 
gewaardeerd en 
gerespecteerd 
voelen

Goede relatie 
met de docent 
opbouwen (gevoel 
van begrepen 
worden, gevoel van 
de docent ziet me 
en geeft om me, 
rekening houden 
met de gevoelens 
en de behoefte aan 
competentie van 
studenten)

De docent spreekt veel 
met de studenten over 
de opdrachten, tussen de 
werkuren door, ze spelen 
tafeltennis samen of zitten bij 
elkaar met iets te drinken op 
de informele momenten.
De coachingsmomenten zijn 
afgestemd op het competen-
tiegevoel van de student.

Competentie Vertrouwen in 
eigen kunnen

Leeromgeving met 
veel structuuronder-
steuning (leerdoelen 
aangeven, heldere 
beoordelingscriteria 
communiceren, 
verwachtingen 
duidelijk maken, 
procedures en 
afspraken commu-
niceren, consequent 
opvolgen van 
richtlijnen, hulp 
bieden, stappenplan 
opstellen, positieve 
feedback geven, 
betekenis geven aan 
de leertaak).

De docent geeft gestructu-
reerd de einddoelen aan en 
legt de criteria en alle stappen 
die leiden tot de eindproduc-
ten van de studenten uit.
De docent heeft tijdens 
elke bijeenkomst tijd voor 
de studenten om samen te 
praten over dat wat nog niet 
duidelijk is.
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Naast het versterken van de drie basisbehoeftes door middel van de 
structuur beïnvloedt de docent de motivatie door het geven van passende 
feedback, alert aanwezig te zijn, contact te maken tijdens gesprekken en 
vooral te enthousiasmeren binnen en buiten de bijeenkomsten. De focus 
van  de leerkracht bij het versterken van de motivatie ligt met name op 
een proces en het pedagogisch tactvol aanwezig zijn (Schuit, De Vrieze, & 
Sleegers, 2011 ; Ros et al., 2014. Als de drie basisbehoeften vervuld zijn, is 
de kans op positieve gevoelens van de lerende tijdens het leren veel groter. 
Hierdoor komt er dopamine vrij (Vreugdenhil, 2014), die het hele brein 
activeert met als gevolg: intrinsieke motivatie om nog meer gefocust aan de 
slag te gaan.

Methode
Sierens en Versteenkisten (2009) onderscheiden verschillende soorten 
motivatie. Er kan sprake zijn van motivatie op basis van verplichting, 
onderverdeeld naar interne of externe verplichting, of een motivatie op 
basis van welwillendheid, onderverdeeld naar persoonlijk belang of passie. 
Motivatie op basis van passie wordt ook wel intrinsieke motivatie genoemd. 
De gedachte is dat onderwijs dat gebaseerd is op de eerder genoemde 
motivatieverhogende principes invloed heeft op de intrinsieke motivatie.
 
Tabel 1.5: Schoolse Zelfregulatievaardigheids vragenlijst  
(Sierens & Vandersteenkiste, 2009)

Ik ben/was gemotiveerd om te leren voor de minor Leerpsychologie: het gemotiveer-
de brein, omdat …..

1. de minor me erg interesseert/interesseerde.

2. leren voor de minor leuk is/was.

3. ik leren voor de minor boeiend vind/vond.

4. ik voor de minor leren leuk vind/vond om te doen.

5. ik nieuwe dingen wil/wilde bijleren.

6. ik de minor persoonlijk zeer waardevol vind/vond.

7. dit voor mij persoonlijk een belangrijke keuze is/was.

8. ik dit voor mijzelf belangrijk vind/vond om te doen.

9. ik wil/wilde dat anderen denken dat ik verstandig ben.

10. ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen.

11. ik me zou schamen als ik het niet zou doen.

12. ik wil/wilde dat anderen vinden dat ik een goede student ben.

13. ik dit moet/moest doen.

14. anderen (ouders, vrienden, docenten, ...) me dwingen/dwongen dit te doen.

15. anderen me hiertoe verplichten.

16. anderen dit van mij verwachten

Tijdens de eerste bijeenkomst, direct na de globale instructie  en aan het 
eind van de laatste bijeenkomst hebben 19 studenten de Zelfregulatiev-
ragenlijst van Sierens en Vansteenkiste (2009) ingevuld om inzicht te krijgen 
in de verwachtingen met betrekking tot motivatie bij aanvang van de minor 
en de mate waarin deze verwachtingen tijdens de minor zijn veranderd 
(Tabel 1.5). Bij elke vraag geven ze aan in welke mate het gevraagde van 
toepassing is op een vijfpuntsschaal (1 = helemaal niet, 5 = helemaal). De 
vragenlijst beslaat vier aandachtsgebieden met elk vier vragen: intrinsieke 
motivatie (vragen 1 t/m 5), persoonlijk belang (vragen 6 t/m 8); interne 
(vragen 9 t/m 12) en externe druk (vragen 13 t/m 16).

De antwoorden op de voor- en nameting zijn zowel voor de totale groep als 
per student met elkaar vergeleken. Er is nagegaan in hoeverre de motivatie 
is gestegen of gedaald. Per aandachtsgebied is per vraag per deelnemer 
(n=19) het percentage berekend dat is gestegen en gedaald. Daarnaast 
zijn er ook studenten die tijdens de eerste of tweede meting de vraag niet 
hebben beantwoord (categorie: ontbrekend). Naast de vragenlijst die het 
eerste jaar is afgenomen, zijn er jaarlijkse evaluatiegesprekken gevoerd met 
de studenten, op basis waarvan de minor is bijgesteld.

1.4.3 Wat zijn de resultaten?

In  Tabel 1.6 zijn de gemiddelde scores per aandachtsgebied weergegeven. 
De gemiddelde score voor het aandachtsgebied intrinsieke motivatie is 
bij aanvang 3,46 op een vijfpunts-schaal en kan dus als ruim voldoende 
worden benoemd. Bij afsluiting van de minor is deze score gestegen 
naar 3.89, waaruit kan worden geconcludeerd dat de ervaren motivatie 
gestegen is in vergelijking met de vooraf ingeschatte motivatie. Tijdens de 
bijeenkomsten was dit merkbaar doordat de studenten vanaf het begin zeer 
betrokken en productief waren.

De overige verschuivingen zijn klein. Persoonlijk belang was vooraf ruim 
voldoende	(3,49)		en	bleef	dit	ook	na	afloop	(3,61).	De	interne	druk,	het	
gevoel van interne verplichting, kan worden geduid als de werkdruk die 
studenten zichzelf opleggen; deze was bij aanvang laag (1,5) en is tijdens de 
minor nauwelijks gestegen (1,58). De externe druk, het gevoel van externe 
verplichting, deze werd bij aanvang ingeschat op 1,29 en bij beindiging 
op 1,38. Concluderend kan worden opgemerkt dat de inhoud van de 
bijeenkomsten, inclusief de motivatieversterkende interventies alsmede de 
aard van de opdrachten hebben geleid tot een versterking van de intrinsieke 
motivatie. 
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Tabel 1.6: Gemiddelde scores per aandachtsgebied zelfregulatievragenlijst

Aandachtsgebieden
Voormeting Nameting Sign.

Interne motivatie 3,46 3,89 0.01

Persoonlijk belang 3,49 3,61

Interne druk 1,5 1,58

Externe druk 1,29 1,38

 
Uit de evaluatieve gesprekken blijkt dat er veel waardering is voor het 
uitgebreid met elkaar kennismaken en het kunnen kiezen van de samen-
werkingspartners. Dit draagt bij aan een hoge mate van verbondenheid 
en is een vast onderdeel van de minor geworden. De tijd die het kost om 
met elkaar van gedachte te wisselen, is terugverdiend in het plezier en de 
ervaren positieve innerlijke motivatie om productief te zijn tijdens de minor. 

Studenten geven aan dat de autonomie en vrijheid die ze bij aanvang krijgen, 
zorgen voor onzekerheden, mede omdat ze het niet gewend zijn. Als reactie 
daarop vraagt de docent bij voorhand schriftelijk van elke student welke 
mate van vrijheid bij hem of haar past, bijvoorbeeld door elke student aan 
te	laten	geven	op	een	continuum	van	‘dit	past	bij	mij,	fijn’	tot	‘te	veel	vrijheid,	
vind ik moeilijk’. De docent coacht vervolgens proactief op de mogelijke 
onzekerheden die kunnen ontstaan bij  te veel vrijheden. Met studenten die 
aangeven dat ze graag met een grote mate van vrijheid werken heeft de 
docent elke bijeekomst kort en krachtig gesproken en gevraagd waar hun 
behoefte lag, gecheckt wat ze gedaan hadden, of ze duidelijk voor ogen 
hadden waar ze naar toe werken en waar ze die bijeenkomst aan werken. 
Met studenten die aangeven geen plezier te beleven in de mate van vrijheid 
die gegeven was, hebben veel begeleidende gesprekken plaatsgevonden, 
soms individueel, soms in een tweetal of in een groepje. Elke bijeenkomst 
kwam uitgebreid ter sprake wat ze gedaan hadden, wat ze willen uitwerken 
en hoe en wat ze daarvoor zouden kunnen doen en wat ze verder nodig 
hadden van de docent. In het begin kost dit veel tijd, na ongeveer 3 weken 
waren ook deze studenten wel zelfstandiger. De studenten geven aan dat ze 
tevreden zijn over de coaching ten aanzien van autonomie.

Studenten geven aan dat ze zich competenter vinden, met name de 
deskundigheid in het stellen van de eigen doelen. Als de studenten 
moeizaam starten met het benoemen van hun doelen of zichzelf te 
moeilijke of te makkelijke doelen stellen, geeft dat duidelijk geen competent 
gevoel. Het is van belang dat de docent dan meer tijd besteed aan het 
individueel formuleren van doelen. Om dit te realiseren is gebruik gemaakt 
van minorstudenten die daar geen moeite mee hebben. Zij leggen aan de 
hand van hun eigen voorbeelddoelen uit hoe ze dit aanpakken. Vooral het 
stimuleren van meer interactie op het gebied van bespreken van doelen en 
activiteiten voor de uitwerking van hun zelfgemaakte opdrachten tussen de 

studenten onderling is steeds meer ingebouwd tijdens de bijeenkomsten.
Studenten die de minor volgden hebben zowel geleerd hoe motivatiever-
sterkend te werken in hun basisschoolpraktijk, hebben zelf ervaren om 
gemotiveerd te werken binnen de minor, en hebben inzicht gekregen in 
wat hen zelf motiveert. Genoemde ervaringen van studenten, zorgen voor 
diepere overtuigingen over hoe je je leren versterkt (Clarke & Hollingworth, 
2002). Deze overtuigingen en handvatten vormen de basis voor het 
realiseren van motivatie in de eigen praktijk. 

1.4.4 Wat kunnen wij en anderen daarmee?

Collega-docenten kunnen in de opzet van hun curriculumonderdeel 
gebruik maken van de motivatieversterkende principes die zijn 
toegepast in de minor. De principes vormen een leidraad bij het 
ontwerpen van curriculumonderdelen. Zorg met name bij de start 
van een curriculumonderdeel voor tijd om elkaar te leren kennen 
(verbondenheidsprincipe). Zorg ervoor dat studenten keuzes kunnen 
maken  ten aanzien van belangrijke aspecten van het onderwijsleerproces, 
bijvoorbeeld bij het verwerken van de kennis (autonomieversterkend 
principe). Formuleer de opdrachten zodanig dat  studenten de opdrachten 
op hun eigen niveau kunnen uitwerken (competentieversterkend principe).

1.4.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De opzet, uitvoering en evaluaties van de minor zijn tijdens verschillende 
gelegenheden gepresenteerd en besproken. Dit is gebeurd tijdens het 
VELON-congres te Brussel in 2016 met als titel Studenten raken intrinsiek 
gemotiveerd tijdens de minor leerpsychologie ‘het gemotiveerde brein’. 
De presentatievorm was Good Practice en viel onder de Zichtlijn 3: 
Opleidingspraktijk verbeteren door onderzoek. Tijdens het congres van 
Europese lerarenopleiders, ATEE te Eindhoven in 2016, is een ‘active 
workshop’ gehouden. De eigen ervaringen die de deelnemers hadden 
met motivatieverhogende principers zijn verdiept en uitgebreid met de 
opbrengsten vanuit de minor ‘het gemotiveerde brein’. Tijdens een workshop 
voor collega’s van de Hogere Juridische opleiding van Zuyd Hogeschool in 
april 2017 zijn de principes gebruikt om de deelnemers te laten ervaren wat 
deze principes zijn.
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Een CoP is een voertuig van 
gezamenlijke professionele ontwikkeling 
met als doel de verbetering van het 
onderwijs voor leerlingen.”

“
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2
Leren in 
Communities

De Nieuwste Pabo kiest ervoor om aanstaande leraren te professionaliseren 
binnen leraarsnesten op de werkplek. Een leraarsnest is een metafoor 
voor een plek waar aankomende en zittende leerkrachten samen werken 
en leren. Een goed leraarsnest bezit kenmerken als een veilige werksfeer, 
open wijze van communiceren, feedback geven en elkaar kritisch bevragen, 
samen lesactiviteiten voorbereiden en samen in grotere projecten en 
verbeterteams participeren. Als we ‘in de nesten werken’, dan bedoelen we 
al die activiteiten die bijdragen aan het samen leren en werken in de school 
(Hennissen, 2011). Een van de activiteiten is het leren en innoveren in 
Communities of Practice (CoP). Een CoP is een bewust gevormde groep die 
een gemeenschappelijke vraag onderzoekt of ambitie probeert te realiseren 
(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).

Het lectoraat van de Nieuwste Pabo heeft de afgelopen acht jaar vijf 
CoP-projecten ondersteund, waarvan de laatste,  die bestond uit 40 CoPs op 
evenveel scholen, Leerlandschap van Communities werd genoemd (Ehlen 
& Hennissen, 2019). De projecten worden gekenmerkt door een constante 
onzekerheid, zowel op het niveau van de projectleiding als het niveau van de 
CoPs. Het op een onderzoekende manier leren maakt wel gebruik van een 
systematische aanpak, maar het blijft onzeker hoe het proces precies gaat, 
hoelang een stap duurt, welke inhoud op welk moment het beste gebruikt 
kan worden, wanneer collega’s erbij betrekken, over de spanning tussen 
actie ondernemen en theorie blijven bespreken of over de monitorrol van de 
schoolleider. 

De vraag, na acht jaar, is wat het werken in en met CoPs heeft opgeleverd en 
ons geleerd heeft. Op verschillende niveaus wordt deze vraag beantwoord. 
Allereerst zijn de leerkrachten van de basisscholen bevraagd wat de 
opbrengst van het werken met een CoP is (par. 2.1). Daarnaast is nagegaan 
wat studenten leren binnen een CoP en in welke mate hun onderzoekende 
houding wordt gestimuleerd (2.3, 2.4). Op schoolniveau is binnen een speci-
fieke	CoP	onderzoek	verricht	rondom	het	verhogen	van	ouderbetrokkenheid	
(2.5). Op basis van het aantal uren dat leerkrachten daadwerkelijk anders te 
werk gaan, kan het economisch rendement bepaald worden (2.6).

Het project heeft ook geleid tot bepaalde inzichten. Op de eerste plaats 
heeft het inzicht gegeven in de factoren die van belang zijn bij het werken 
met CoPs. Tijdens het project Leerlandschap is gestart met ondersteuning 
vanuit het lectoraat op basis van het Co-Creatie-Wiel. 
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In een nader onderzoek is bekeken in hoeverre de factoren uit het wiel, volgens 
de leerkrachten, van belang zijn bij het werken in CoPs (2.2). Tenslotte is een 
overzichtsstudie gemaakt van acht jaar werken met CoPs (Ehlen & Hennissen, 
2019), hetgeen een aantal leerpunten en inzichten oplevert:

 > Duurzame organisatieveranderingen en professionalisering vinden plaats 
als leerkrachten gemotiveerd zijn, de noodzaak delen en voldoende 
autonomie en eigenaarschap ervaren in hun functioneren als CoP-lid 
(Verbiest, 2012).. 

 > Het theoretisch perspectief van het Co-Creatie-Wiel (zie 2.2) biedt een 
sterke basis voor de ontwikkeling van CoPs. Als CoP-leden inzicht hebben 
in de factoren die hun eigen functioneren als CoP beïnvloeden, kunnen ze 
deze	bewust	gebruiken	als	reflectiemiddel.

 > Een langdurig veranderingsproces (gemiddelde duur van een CoP is 3 
jaar), dat houdingen en gewoontes beïnvloedt, gaat met vallen en opstaan 
en duurt jaren.

 > Organisatieverandering en ontwikkeling vraagt face-to-face contact, 
goede relaties, begrip, de juiste faciliteiten en innovatieve capaciteiten van 
de CoP-leden, maar ook een stimulerende houding, gespreid leiderschap 
en innovatieve capaciteit van de schoolleider.

 > Plenaire ondersteuningsbijeenkomsten met scholen kunnen het beste 
in groepen met maximaal 20 personen en met maximaal 5 scholen 
tegelijkertijd worden gehouden. De ondersteuning is dan direct en de 
uitwisseling van ervaringen systematisch.

 > Het bespreken van de voortgang van de CoP met een externe coach (bv. 
rondom het co-creatie-wiel) of projectleider op de school zelf, is belangrijk. 

 > Op het niveau van de procesleiding van het gehele project, is er een 
voortdurende spanning tussen de directe behoefte aan ondersteuning en 
de geringe behoefte aan extern onderzoek. 
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2.1 Opbrengst van het werken met een CoP

Paul Hennissen, Miriam Goes

Leren van en met elkaar door onderzoek en professionali-
sering. Dat was het doel van het project VSLS (Versterken 
Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen3. In Midden- 
en Zuid-Limburg is dit doel vormgegeven in communities 
en verwoordt in de naamgeving ‘Leerlandschap van 
Communities’. Het project kende 40 Communities of 
Practice (CoP) in evenveel scholen. Deze waren gericht 
op het ontwikkkelen van een zestal actuele thema’s 
in het basisonderwijs: ‘beginnende leerkrachten’, ‘op-
brengstgericht werken’, ‘omgaan met verschillen’, ‘pesten’, 
‘ouderbetrokkenheid’ en een zelf te kiezen thema uit de 
regio ‘21e-eeuwse vaardigheden’. In deze bijdrage gaan 
Paul Hennissen en Miriam Goes (onderwijswetenschapper, 
beleidsmedewerker Zuyd Hogeschool en gepromoveerd op 
het leren in communities) in op wat de opbrengsten zijn 
van het leren in communities en in de volgende bijdrage 
tonen we de factoren die het verschil maken.

2.1.1 Aanleiding   

Het project Leerlandschap van Communities is gestart in het voorjaar van 
2013 en afgerond in 2018. Na een opstartjaar in 2014-2015 hebben de CoPs 
minimaal drie jaar gefunctioneerd in de praktijk van de school. Een CoP bestaat 
uit minimaal twee leerkrachten, een of meerdere 3de of 4de jaarsstudenten en 
een instituutsopleider van de Nieuwste Pabo. Elke CoP onderzoekt systema-
tisch een relevante thematiek binnen de eigen school, gebruikmakend van een 
aantal	onderzoekstappen	(Van	der	Donk	&	Van	Lanen,	2012):	oriëntatie,	richten,	
plannen, ontwerpen, verzamelen, analyseren en concluderen, rapporteren. 

Een gedeeltelijke beschrijving per school is vastgelegd in het boek ‘Samen 
Leren & Innoveren: versterken van samenwerken is het versterken van 
gezamenlijke leerprocessen’ (Buijsers, Hennissen, & Simons, 2018). In dat boek 
zijn per thema de ervaringen van scholen bij elkaar gebracht. Het betreft de 
landelijk afgesproken thema’s. In deze bijdrage wordt gepoogd om mede op 
basis van de beschrijvingen een antwoord te geven op de vraag: Wat zijn de 
opbrengsten van het werken in CoPs binnen het project Leerlandschap?

3  Zie voor landelijke opbrengsten www.platformsamenopleiden.nl  
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2.1.2 Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is van belang om de achtergrond met betrekking tot de 
CoPs kort toe te lichten. De inrichting van het werken met CoPs is 
gebaseerd op effectieve vormen van professionaliseren (Hennissen, 
2011). Professionalisering is vooral effectief als een aantal voorwaarden 
gerealiseerd worden. 

1. Op de eerste plaats leren leerkrachten als de focus van hun leren ligt 
op het leren van de leerlingen en als ze de spanning ervaren tussen 
hun doelen en de realiteit in de eigen school en klas.

2. Op de tweede plaats leren ze als ze zelf eigenaar zijn van hun 
individuele en collectieve leerproces en sturing kunnen geven aan de 
ontwikkeling van henzelf en de school. 

3. Op de derde plaats vindt leren plaats binnen de professionele 
leergemeenschap van de gehele school, en vraagt om vormen van 
gedeeld leiderschap gericht op het versterken van de capaciteiten 
van de leerkrachten.  

Gebaseerd op deze voorwaarden is in elke school gedurende het project 
een Community of Practice ingericht, bestaande uit een groep mensen die 
systematisch onderzoek verricht naar een kernthema van de school met als 
doel om verbeteringen voor leerlingen te realiseren (Hennissen & Kierkels, 
2015). Een CoP is een voertuig van gezamenlijke professionele ontwikkeling 
met als doel de verbetering van het onderwijs voor leerlingen. 

De	opbrengsten	zijn	op	tweeërlei	manieren	onderzocht.	Op	de	eerste	plaats	
met behulp van een vragenlijst die najaar 2018 is uitgezet onder alle CoP-
leden (n=95) van de jaren 2014-2018. Gevraagd is in hoeverre het CoP-lid 
het eens of oneens is met een aantal stellingen op een 5-punts Likertschaal: 
1, in het geheel niet; 2, in beperkte mate; 3, in redelijke mate; 4, in ruime 
mate; 5, in zeer ruime mate. 
De gegevens zijn zowel voor het totaal als per thema geanalyseerd.
Op de tweede plaats op basis van de beschreven opbrengsten uit het 
boek ‘Samen leren & Innoveren’. De beschrijving in het boek van elke CoP 
is gebaseerd op (telefonische) interviews waarbij gevraagd werd naar de 
aanleiding, onderzoeksvraag, aanpak, resultaten, meerwaarde. De scholen 
konden zelf accenten leggen waardoor voor hen de belangrijkste zaken 
ook beschreven werden. Per thema (bv Opbrengstgericht werken) zijn de 
uitspraken in het boekje gekoppeld aan de onderdelen van de vragenlijst: 
algemeen functioneren van de CoP, persoonlijk functioneren in de CoP, 
opbrengsten van de CoP, de wijze waarop is geleerd door CoP-leden. In deze 
bijdrage wordt gebruik gemaakt van de invalshoek rondom Opbrensten.

2.1.3 Wat zijn de resultaten? 

In het algemeen zijn de CoPs positief over de totale opbrengsten (Tabel 2.1) 
.	De	gemiddelden	variëren	tussen	de	3.26	en	4.24.	Een	uitschieter	is	de	grote	
positieve eensgezindheid ten aanzien van de mate waarin het CoP-thema 
centraal stond in de schoolontwikkeling (vraag 1). Wat bij veel vragen opvalt, 
is dat er een grote mate van spreiding en dus verschil van mening is. Een 
voorbeeld is vraag 2 over de mate waarin de CoP-activiteiten gezorgd hebben 
voor opbrengsten in de zin van het leren of de leerresultaten van leerlingen 
(vraag 2). 

Tabel 2.1: Totale opbrengsten van de CoP

Nr
Vragen 

1 2 3 4 5 Gem SD

1 De CoP werkte aan een thema dat 
centraal stond in de schoolontwik-
keling.

2 4 11 30 48 4,24 0,964

2 De CoP-activiteiten hebben gezorgd 
voor opbrengsten in de zin van het 
leren of leerresultaten van leerlingen.

10 16 20 23 18 3,26 1,458

3 De CoP-activiteiten hebben voor 
opbrengsten gezorgd in de zin van 
leren of gedrag van leraren.

4 13 20 32 23 3,62 1,195

4 De CoP-activiteiten hebben voor op-
brengsten gezorgd op schoolniveau 
(niet leerlingen en leerkrachten).

3 15 23 29 17 3,48 1,264

5 Het werken in de CoP zorgt ervoor 
dat CoP-leden zich onderzoekend 
en vragend opstellen bij andere 
ontwikkelingen.

2 10 29 28 19 3,59 1,171

6 De school is in staat om ook na de 
projectperiode te werken met een 
CoP of op een CoP-achtige wijze.

7 8 19 33 19 3,57 1,326

7 De school zou ook na de project-
periode met een CoP of op een 
CoP-achtige wijze willen werken.

6 8 21 20 21 3,55 1,473

8 De school werkt ook na de pro-
jectperiode met een CoP of op een 
CoP-achtige wijze.

10 9 18 19 24 3,48 1,552
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Als we kijken naar de opbrengsten per thema, dan valt op dat Opbrengst-
gericht werken, Omgaan met verschillen en Pesten boven het gemiddelde 
zitten, en Ouderbetrokkenheid veel lager (Tabel 2.2). De scores van Ouder-
betrokkenheid beïnvloeden het gemiddelde relatief negatief. Waar de andere 
CoPs vaker gemiddelden van boven de 4.0 (in ruime mate) laten zien, liggen 
bij deze CoPs de gemiddelden tussen de 2,78 en 3,67 hetgeen aangeeft dat 
ze beperkt en redelijk tevreden zijn met de opbrengsten van de CoP. 

Tabel 2.2: Gemiddelde opbrengsten CoPs per thema

Nr Vragen 
OGW
n=21

OMV
n=18

Pest
n=18

OB
N=33 Gem SD

1 De CoP werkte aan een 
thema dat centraal stond 
in de schoolontwikkeling.

4,53 4,20 4,78 3,67 4,24 0,964

2 De CoP-activiteiten hebben 
gezorgd voor opbrengsten 
in de zin van het leren 
of leerresultaten van 
leerlingen.

4,14 3,75 3,63 2,78 3,26 1,458

3 De CoP-activiteiten hebben 
voor opbrengsten gezorgd 
in de zin van leren of 
gedrag van leraren.

4,21 4,00 4,56 3,00 3,62 1,195

4 De CoP-activiteiten hebben 
voor opbrengsten gezorgd 
op schoolniveau (niet 
leerlingen en leerkrachten).

4,14 3,50 4,00 3,45 3,48 1,264

5 Het werken in de CoP 
zorgt ervoor dat CoP-leden 
zich onderzoekend en 
vragend opstellen bij 
andere ontwikkelingen.

3,93 3,80 4,44 3,20 3,59 1,171

6 De school is in staat om 
ook na de projectperiode 
te werken met een CoP of 
op een CoP-achtige wijze.

4,21 3,75 4,56 2,91 3,57 1,326

7 De school zou ook na de 
projectperiode met een 
CoP of op een CoP-achtige 
wijze willen werken.

4,36 3,67 4,44 3,00 3,55 1,473

8 De school werkt ook na 
de projectperiode met een 
CoP of op een CoP-achtige 
wijze.

4,50 3,50 4,33 2,78 3,48 1,552

De tevredenheid blijkt ook uit de gemaakte opmerkingen. Men ziet de 
meerwaarde van de ontwikkelde instrumenten en de onderzoeken en is 
bereid (en doet dat zelfs vaak al) om deze te delen met andere scholen en 
teams. Een aantal concrete uitspraken bij de vragen 1 tot en met 5 illustreert 
dit: 

CoP en schoolontwikkeling (vraag 1)
“Zelf hebben we gemerkt dat het belang van de CoP toeneemt als de 
schoolontwikkeling min of meer parallel loopt. Hetgeen bij ons het geval is. 
Dat versterkt het resultaat” (St. Martinus)

Opbrengsten voor leerlingen (vraag 2)
“Het werk van de CoP heeft geresulteerd in uitbreiding van het aantal uren 
spelling, te weten vier tot vijf in de week, leerlingen zijn meer eigenaar 
geworden van de lesstof en de leerkrachten zorgen voor kortere en 
betekenisvollere spellingsinstructies. Daarbij is spelling geïntegreerd in 
andere vakgebieden…. CITO-scores laten zien dat de spellingresultaten zijn 
verbeterd.” (de Stapsteen)  

“Een ander resultaat is het ontwerp en gebruik van het werkblad ‘Leren 
reflecteren’, dat we hebben geïntroduceerd … Leerlingen noteren hun planning, 
hun gekozen werkplek en de reden waarom en reflecteren (wat neem ik mee 
van vandaag; wat ging goed; wat heb ik geleerd en wat ga ik veranderen?).” 
(de Kingbeek)
“De enquête onder de leerlingen, een jaar later, na invoering van de gesplitste 
speeltijden, regels met betrekking tot buitenspelen en gebruik van allerlei 
speelmaterialen, gaf een ander beeld: … minder incidenten en de leerlingen 
vertellen dat spelen veel leuker is geworden.” (de Kameleon)

Opbrengsten voor leraren (vraag 3)
“Ik ben blij dat ik door mijn kennis te vergroten bewuster en opener met 
hoogbegaafde kinderen omga en beter reflecteer: wat doe ik en wat roept dat 
bij een leerling op” (Tarcisius/Hulsberg).
“Uit de observaties kwam naar voren dat begeleiding op maat, van zowel de 
verlengde als de verkorte instructie, niet bij alle leerkrachten zichtbaar is.”  
(de Driesprong)
“Voor leerkrachten heeft de CoP een notitie geschreven hoe schoolbreed 
te handelen bij leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meer- of 
hoogbegaafd zijn.” (Tarcisius)

Opbrengsten op schoolniveau (vraag 4)
“Je zou kunnen zeggen dat de stap die wij hebben gezet door Leefstijl uit 
ons programma te halen door andere scholen niet nog eens hoeft te worden 
onderzocht. Teams die voor de keuze staan een bepaalde richting in te willen 
slaan om pestgedrag te verminderen zouden zich, om te beginnen, de vraag 
kunnen stellen: wordt het een methode of een aanpak? Dat levert tijdwinst op 
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…
“Educatief partnerschap. Dat bleek nog best een uitdaging…. Het bijzondere 
is juist dat de oplossingen zijn aangedragen door ouders, toen wij ze als 
team hebben uitgenodigd voor een open-tafelavond om met ons te praten 
over educatief partnerschap…. De kracht van de avond is geweest dat wij ons 
kwetsbar durfden op te stellen en vroegen om de mening van ouders.” (de 
Klink)

Onderzoekend en vragend opstellen (vraag 5)
“Onderzoekend leren vanuit de CoP brengt je steeds meer naar het onderzoe-
kend leren binnen je eigen groep of bouw…. Deze cultuurverandering heeft tot 
gevolg gehad dat we met alle leerkrachten zijn gaan onderzoeken: wat werkt 
wel en wat niet? “(de Driesprong) 

‘Er was sprake van een gedegen praktijkonderzoek naar het spellingsonder-
wijs…Onderzoek doen is een absolute meerwaarde voor het team door het 
handelen te baseren op literatuuronderzoek.” (de Stapsteen) 

“Samen kijken we kritischer naar onderwijsaspecten. De houding van het 
team verandert in positieve zin.” (Mijn Spoor)

De drie laatste vragen (vraag 6,7 en 8) hebben betrekking op het kunnen, 
willen en ook daadwerkelijk verder gaan met een CoP of een CoP-achtige 
werkwijze. De gemiddelden van de totale groep verschillen weinig: ze laten 
zien dat de school in redelijke tot ruime mate in staat is om ook zelf door 
te gaan, dat ook zou willen en tenslotte ook doet. Het verrassende is dat 
er grote verschillen zijn tussen de CoPs van de verschillende thema’s. De 
CoPs Pesten en Opbrengstgericht werken scoren hoog (>4.2), terwijl de CoP 
Ouderbetrokkenheid laag scoort. De leden van de CoPs Ouderbetrokkenheid 
denken dat hun scholen veel minder in staat zijn om met een CoP door te 
gaan, dat zouden willen en ook doen in vergelijking met de CoP-scholen 
Pesten en opbrengstgericht werken..

2.1.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee? 

De vraag wat het gebruiken van een CoP als voertuig voor onderwijsontwik-
keling oplevert, is voor een groot deel beantwoord. Voor scholen die het 
CoP-voertuig willen gebruiken is het van belang om een belangrijk thema uit 
de schoolontwikkeling als onderwerp te nemen. Een systematische aanpak 
leidt tot opbrengsten voor leerlingen, leraren en de bredere schoolgemeen-
schap. De werkwijze levert bovendien op dat leerkrachten ook na de CoP 
zich onderzoekend opstellen, en dat er een grote bereidheid is op deze wijze 
te blijven werken. Veel scholen gaan ook door na een projectperiode met 
het werken met een CoP. Het is de investering in tijd en energie meer dan 
waard.
 

2.1.5 Hoe zijn resultaten verspreid? 

De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet verspreid op het moment van 
verschijnen van dit boek. Daarentegen hebben veel CoP-scholen tijdens 
Kennis-in-Bedrijfdagen (KIB) en tijdens de onderzoeksmiddagen van 2015-
2016-2017 presentaties verzorgd over hun ontwikkeling en opbrengsten. Het 
boek ‘Samen leren en innoveren’ beschrijft de opbrengsten van 20  CoPs. 

Referenties
 > Buijsers, M., Hennissen, P. & Simons, I. (2018). Samen leren en 

innoveren: versterken van samenwerken is het versterken van 
leerprocessen, 80-83. 

 > Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: Opleiden van leraren op 
de werkplek. Lectorale rede. Heerlen. Zuyd Hogeschool.

 > Hennissen, P., & Kierkels, R. (2015). Schoolleiding en CoP stimuleren 
de ontwikkeling van de Professionele Leer Gemeenschap. Tijdschrift 
voor lerarenopleiders, 36 (4), 123-136.

 > Van der Donk, C., & Van Lanen (2012). Praktijkonderzoek in de 
school. Coutinho, Bussum.
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2.2 Factoren die bijdragen aan goed  
 functionerende CoPs

Paul Hennissen, Miriam Goes

Leren van en met elkaar door onderzoek en profes-
sionalisering. Dat was het doel van het project VSLS 
(Versterken Samenwerking Lerarenopleidingen en 
Scholen4. In Midden- en Zuid-Limburg is dit doel vorm-
gegeven in communities en verwoord in de naamgeving 
‘Leerlandschap van Communities’. Het project kende 
40 Communities of Practice (CoP) in evenveel scholen 
gericht op het ontwikkelen van een zestal actuele 
thema’s in het basisonderwijs: ‘beginnende leerkrachten’, 
‘opbrengstgericht werken’, ‘omgaan met verschillen’, 
‘pesten’, ‘ouderbetrokkenheid’ en een eigen thema uit 
de regio ‘21e vaardigheden’. In deze bijdrage gaan Paul 
Hennissen en Miriam Goes (onderwijswetenschapper, 
beleidsmedewerker Zuyd Hogeschool en gepromoveerd 
op het leren in communities) in op de factoren die het 
verschil maken in het functioneren van een CoP en in 
de vorige bijdrage op wat het leren in communities heeft 
opgeleverd aan opbrengsten.

 

2.2.1 Aanleiding  
 
Het project Leerlandschap van Communities is gestart in het voorjaar 
van 2013 en afgerond in 2018. Na een opstartjaar in 2014-2015 hebben 
de CoPs minimaal drie jaar gefunctioneerd in de praktijk van de school. 
Een CoP bestaat uit minimaal twee leerkrachten, een of meerdere 3de of 
4de jaarsstudenten en een instituutsopleider van de Nieuwste Pabo. Elke 
CoP onderzoekt systematisch een relevante thematiek binnen de eigen 
school, gebruikmakend van een aantal onderzoekstappen (Van der Donk 
&	Van	Lanen,	2012):	oriëntatie,	richten,	plannen,	ontwerpen,	verzamelen,	
analyseren en concluderen, rapporteren. 

4  Zie voor landelijke opbrengsten www.platformsamenopleiden.nl  

Een gedeeltelijke beschrijving van de CoP-werkzaamheden per school is vastgelegd 
in het boek ‘Samen Leren & Innoveren: versterken van samenwerken is het 
versterken van gezamenlijke leerprocessen’ (Buijsers, Hennissen, & Simons, 2018). 
In dat boek zijn per thema de ervaringen van scholen bij elkaar gebracht. In deze 
bijdrage wordt gepoogd om mede op basis van de beschrijvingen een antwoord te 
geven op de vraag: Wat zijn factoren die bijdragen aan goed functionerende CoPs?

2.2.2 Hoe is te werk gegaan?

De inrichting van het werken met CoPs is gebaseerd op effectieve vormen van 
professionaliseren (Hennissen, 2011). Het werken in CoPs is effectiever als 
de leden zelf eigenaar zijn van hun collectieve leerproces (Castelijns, Koster, & 
Vermeulen, 2009; Goes-Daniels, 2011) en sturing geven aan de ontwikkeling van de 
CoP. Dit wordt versterkt als de leerkrachten in een team ervaringen uitwisselen, aan 
taken	werken,	feedback	geven	en	ontvangen	of	debatteren	over	theorieën.	Om	na	
te gaan of de CoPs goed functioneren is gebruik gemaakt van het Co-Creatie-Wiel 
(Ehlen & Hennissen, 2019). 

Het Co-Creatie-Wiel (Figuur 2.1) is ontwikkeld door Ehlen (2015) als een middel 
om co-creatie in innovatieve teams te ondersteunen. Het geeft duidelijk en visueel 
weer	wat	de	hoofddimensies	zijn	van	co-creëren	in	CoPs	en	van	de	factoren	die	het	
functioneren van de CoP beïnvloeden. De binnenste cirkel geeft het startpunt, de 
urgentie van het werk van een CoP weer. De vier gekleurde dimensies zijn Con-
structie, Relatie & Emotie, Expertise en Actie. Het Co-creatie-wiel geeft aan dat ze 
allemaal positief dienen te zijn, wil er sprake zijn van succes. Elke dimensie bestaat 
uit drie elementen; bv. Relatie & Emotie bestaat uit Vertrouwen, Team sfeer, Goede 
Atmosfeer. De buitenste cirkel beschrijft factoren buiten de groep.

Figuur 2.1: Co-Creatie-Wiel (Ehlen, 2015)
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De factoren die het functioneren beïnvloeden zijn op twee manieren 
onderzocht. Op de eerste plaats is een vragenlijst bestaande uit 20 vragen 
(Cronbach’s alpha .95), in najaar 2018 uitgezet onder alle CoP-leden (n=95) 
van de jaren 2014-2018. Gevraagd is in hoeverre het CoP-lid het eens of 
oneens is met een aantal stellingen op een 5punts Likertschaal: 1, in het 
geheel niet; 2, in beperkte mate; 3, in redelijke mate; 4, in ruime mate; 5, 
in zeer ruime mate. De gegevens zijn zowel voor het totaal als per thema 
geanalyseerd. In de vragenlijst is gevraagd in hoeverre de vier dimensies 
en de onderliggende elementen een bijdrage hebben geleverd aan het goed 
functioneren van de CoP. De dimensie Constructie is gemeten met behulp 
van vraag 4/5, 6 en 7; Relatie & Emotie met vraag 8, 9 en 10; Expertise met 
vraag 11, 12 en 13; Actie met vraag 14, 15 en 16. De overige vragen zijn 
toegevoegd op basis van eerder onderzoek.

Op de tweede plaats is op basis van de beschreven aanpak uit het boek 
‘Samen leren & Innoveren’ kwalitatieve informatie geanalyseerd. De 
beschrijving in het boek van elke CoP is gebaseerd op (telefonische) 
interviews waarbij gevraagd is naar de aanleiding, onderzoeksvraag, 
aanpak, resultaten, meerwaarde. De scholen konden zelf accenten leggen 
waardoor voor hen de belangrijkste zaken zijn beschreven. Per thema 
(bv. Opbrengstgericht werken) zijn de uitspraken in het boekje gekoppeld 
aan de onderdelen van de vragenlijst: algemeen functioneren van de CoP, 
persoonlijk functioneren in de CoP, Opbrengsten van de CoP, de wijze 
waarop is geleerd door CoP-leden. In deze bijdrage is gebruik gemaakt van 
de invalshoek rondom de ‘aanpak’.

2.2.3 Wat zijn de resultaten? 

De CoPs zijn positief over het algeheel functioneren (Tabel 2.3). De 
gemiddelden	variëren	tussen	de	3.40	en	4.25.	De	deelnemers	geven	aan	
dat in de meeste gevallen de CoP in redelijke tot ruime mate (85%) naar 
behoren functioneerde (vraag 1: 3,69). Het naar behoren functioneren van 
CoPs wordt door een veelheid aan factoren beïnvloed. Een belangrijke reden 
is dat dit komt doordat de thematiek urgent was voor de school. Een CoP 
kan alleen iets betekenen als de problematiek van groot belang is voor het 
functioneren van de school. De urgentie gekoppeld aan draagvlak komt tot 
uiting in een uitspraak als “Leerkrachten gaven aan ontevreden te zijn met 
de opkomsten tijdens algemene ouder- en thema-avonden. … Ook de in 
het schoojaar 2014-2015 gehouden enquête onder ouders liet zien dat zij 
minimaal betrokken waren. Je kunt je voorstellen dat wij als team graag een 
kentering	wilden	zien.”	(Mijn Spoor)

Als we kijken naar de vier dimensies van het co-creatie-wiel, dan heeft de 
dimensie Emotie & Relatie (vraag 8, 9 en 10) de grootste invloed met een 
score bij elke vraag van boven de 4.0, gevolgd door de dimensie Expertise 
(vraag 11, 12 en 13), de dimensie Actie (vraag 14, 15 en 16) en de dimensie 

Constructie (vraag 4/5, 6 en 7). Overigens komt de hoge score voor de 
dimensie Emotie & Relatie overeen met de bevindingen van het onderzoek 
van Ehlen (2015). Tijdens elke startbijeenkomst met CoPs is er uitgebreid 
stilgestaan bij de samenwerking in de groep en aangegeven dat de kwaliteit 
van een CoP sterk afhangt van de samenwerking. Uit de gegevens blijkt 
dat de CoP-leden dit onderschrijven en de relatie tussen de CoP-leden als 
belangrijkste factor zien voor het goed functioneren van de CoP. 
Een voorbeeld van het versterken van de sfeer en het vertrouwen door 
bij aanvang te investeren in de relatie is dat een van de CoPs als eerste 
activiteit met elkaar gekookt heeft. Een uitspraak die hierbij past is: “Binnen 
onze school zijn leraren gewend om samen onderwijs te ontwikkelen. Die 
kracht	zie	je	ook	terug	binnen	de	community.”	(Bernardus/De Triangel)
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Tabel 2.3: Totaaloverzicht van resultaten op A. Functioneren van de CoP

Vraag   1 2 3 4 5 Gem SD

1 De CoP functioneerde naar 
behoren

1 13 25 31 25 3,69 1,083

2 ... door de urgentie van het thema. 3 7 16 38 31 3,92 1,070

3 ... het draagvlak van het thema 
binnen het team.

3 13 22 33 24 3,65 1,138

4 ... de diversiteit (leerkracht, 
studentopleider) van de groep.

4 9 27 26 28 3,69 1,179

5 ... de autonomie van de CoP. 5 8 22 37 21 3,66 1,164

6 ... de steun van Collega’s en 
schoolleiding.

5 13 23 28 24 3,57 1,248

7 ... de faciliteiten vanuit de 
schoolleiding.

7 8 21 31 22 3,60 1,314

8 ... de sfeer in de CoP. 3 2 9 39 42 4,25 0,958

9 ... de teamgeest in de CoP. 1 8 17 31 38 4,02 1,039

10 ... het vertrouwen tussen de 
CoP-leden.

1 3 14 41 36 4,14 0,890

11 ... de inhoudelijke expertise van de 
CoP-leden.

0 5 18 47 24 3,96 0,878

12 ... het innovatie vermogen van de 
CoP-leden.

0 6 22 43 20 3,85 0,968

13 ... dat de CoP-leden gemeen-
schappelijke doelen nastreefden.

1 6 12 41 34 4,07 0,964

14 ... de daadkracht om iets te doen. 0 10 11 39 35 4,04 0,986

15 ... de communicatie met het team. 2 21 14 39 18 3,53 1,169

16 ... brede samenwerking tussen 
CoP-leden en het team.

5 18 22 34 16 3,40 1,182

17 ... een vaste structuur met agenda 
en notulen van bijeenkomsten.

1 9 13 47 25 3,91 0,972

18 ... het volgen van de onderzoeks-
stappen.

3 8 26 37 20 3,67 1,073

19 ... de lerende cultuur binnen de 
school (o.a. fouten maken mag, 
experimenteren is gangbaar).

0 8 19 35 31 3,96 1,010

20 ... de ondersteuning die werd 
verzorgd (door mijn coördina-
tie-groepslid, projectleiding, 
lectoraat).

4 16 25 23 19 3,43 1,349

Voor een kwart van de CoPs is de steun (vraag 6) samenwerking en 
communicatie (vraag 15 en 16) met het team een uitdaging. Een grote be-
trokkenheid van het team is van belang in verband met het draagvlak (vraag 
3), dat uiteindelijk nodig is. Zonder draagvlak bij het team is de kans klein 
dat er enige vorm van implementatie gaat lukken. In de beschrijving van 
Samen Leren & Innoveren worden veel opmerkingen gemaakt die gericht 
zijn op de steun en de communicatie met het team. CoPs zijn bewust bezig 
geweest met het versterken van de betrokkenheid van de teamleden. 
Een van de CoPs heeft bij aanvang collega’s laten kiezen. “De manier 
waarop we met de CoP zijn gestart door collega’s te benaderen zitting te 
nemen in een van de twee groepen ‘denkers’ of ‘doeners’ heeft absoluut 
geleid	tot	een	grote	mate	van	betrokkenheid.”	(de Leerlingst)

Naast een goede start is het van belang om de betrokkenheid vast te 
houden, zoals blijkt uit: “… je moet steeds meenemen: Wat past bij onze 
school	en	ons	team.”	(de	Regenboog/Nutsschool).	Je	kunt	als	CoP	bewust	
de betrokkenheid versterken door acties te ondernemen. “Door het houden 
van enquêtes en steeds weer de terugkoppeling zijn alle collega’s goed 
geïnformeerd.	Dat	vergrootte	de	betrokkenheid.” (de Kameleon)

Draagvlak 
De CoPs zorgen voor draagvlak (vraag 3) door het versterken van de 
communicatie en samenwerking (vraag 15/16) met de collega’s. “Als CoP 
moet je voor het team zichtbaar blijven: waar ben je mee bezig en waar wil 
je samen naar toe. Het proces hebben we van onderop inhoud gegeven en 
is	niet	door	de	CoP	opgelegd.”	(Tarcisius & Hulsberg)

Het is voor het realiseren van voortgang ook van belang om daadkracht 
(vraag 14) te tonen, zodat er naast denken over ontwikkeling ook iets 
gebeurt. Het is het doen dat leidt tot draagvlak (vraag 3). Een van de scholen 
formuleert het als volgt: “Het allerbelangrijkste is dat binnen het team 
ruimte is om een nieuwe werkwijze te kunnen ervaren en dat draagvlak kan 
ontstaan.”	(Driesprong). 
 
Een andere school zegt: “In het laatste CoP-jaar hebben we een begin 
gemaakt	met	de	startgesprekken	in	de	vorm	van	een	pilot.” (Spaubeek)
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Samenwerking
Een brede samenwerking met het team is van belang. Een school zegt: 
´Inmiddels	is	het	normaal	dat	leerkrachten	voor	vragen,	maar	ook	ideeën,	
bij	onze	CoP	aanschuiven.”	(Amby).	Het	betrekken	van	de	teamleden	kan	
bij elke stap van het onderzoeksproces (vraag 18) plaatsvinden. Een van 
de scholen geeft aan dat juist het interpreteren van onderzoeksgegevens 
van belang is, omdat alleen de participanten zelf de juiste betekenis kunnen 
geven aan de gegevens. Een van de scholen formuleert het als volgt: 
“Daarnaast vonden wij het voor de voortgang van het onderzoek ten aanzien 
van het analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens van belang 
dat de teamleden zich over de onderzoeksresultaten individueel konden 
uitspreken.”	(de Stapsteen)

Structuur en communicatie
Ook de taak die CoP-leden vervullen in de schoolstructuur kan bijdrage 
aan communicatie (vraag 15) en draagvlak (vraag 3). Het kiezen van een 
passende structuur kan ertoe bijdragen dat regelmatig gecommuniceerd 
wordt over de voortgang van de CoPs. Een van de scholen formuleert het 
als volgt: “Elk cluster is met minimaal één collega in de CoP vertegenwoor-
digd. Tijdens de clustervergaderingen wordt een terugkoppeling gegeven 
van	wat	in	de	CoP	wordt	besproken	en	andersom.”	(de Achtbaan)

Diversiteit (vraag 4) en cultuur (vraag 19)
De diverse samenstelling van de CoP is van belang. Met name door 
personen (studenten, instituutsopleiders) van buiten de school in de CoP 
te betrekken, kunnen de opvattingen van zittende leraren uitgedaagd 
worden. Als er bovendien sprake is van een open houding naar elkaar toe, 
dan kunnen zittende leerkrachten leren van anderen. Een school beschrijft 
dit treffend: “De meer vragende en onderzoekende houding is merkbaar, 
ook onder oudere collega’s. Dat is ook de verdienste van studenten van 
de Nieuwste Pabo op de opleidingsscholen. Zij functioneren op een hoog 
niveau, nemen een open houding aan, vragen om feedback en stellen zich 
kwetsbaar	op.	Zittende	leerkrachten	pikken	dat	op	en	profiteren	daarvan.	
Samen	leren	van	en	met	elkaar.” (de Klink)

Het gedurende langere tijd onderzoekend werken in een CoP en met 
het team leidt tot een andere wijze van kijken naar dezelfde processen. 
Voorbeelden	zijn	“Samen	kijken	we	kritischer	naar	onderwijsaspecten.”	(Mijn 
Spoor) en “Tegenwoordig worden kritische vragen gesteld, de onderzoek-
ende	houding	is	versterkt.”(Loedoes)

Autonomie CoP (vraag 4) en steun/faciliteiten schoolleiding (vraag 5 en 6)
Het functioneren van CoPs is sterk afhankelijk van de ruimte die de 
schoolleiding kan geven. Van een schoolleiding wordt verwacht dat ze 
de autonomie bij de CoP neerleggen, echter niet zonder het proces te 
monitoren. Een school beschrijft deze situatie: “Persoonlijk kon ik altijd bij de 
schoolleiding	terecht	om	te	sparren.	We	kregen	ruimte	en	het	vertrouwen,”	

en “De betrokkenheid van het team bij het functioneren van onze CoPs 
is groot. De CoP Gedrag telt vijf leerkrachten die op vrijwillige basis zijn 
ingestapt.”	(Schinveld)

Expertise en onderzoeksstappen (vraag 18)
Het functioneren in CoPs is direct afhankelijk van de kennis en kunde van 
de CoP-leden. Hun inzicht in schoolontwikkeling verandert onder invloed 
van het werken in een CoP. Een van de scholen formuleert: “Je plakt geen 
pleisters meer daar waar het lekt! Je kijkt breder, wat ligt eronder en waar zit 
de	hefboom?	Daar	ga	je	mee	aan	de	slag.”	(St. Martinus)

Het op een onderzoeksmatige wijze aanpakken van schoolthema’s zorgt 
voor ontwikkeling. Voorbeelden zijn: “Door praktijkonderzoek breng je 
concrete gegevens boven tafel. Het is niet langer gissen, maar het wordt 
voor iedereen duidelijk waar behoeften/knelpunten liggen. Dat is een sterke 
drijfveer.”	(bs. Leeuwerik/de Lemborgh) 

“Het was voor ons ongewend om een praktijkonderzoek te verrichten. Wij 
als leerkrachten in de CoP hebben dat geleerd van onze studenten en onze 
studieloopbaanbegeleider	van	de	Nieuwste	Pabo.”	(de Kingbeek).

2.2.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee? 

De CoPs geven aan dat ze redelijk tot goed functioneerden. De vraag is 
welke factoren dat beïnvloeden. Antwoorden op die vraag kunnen nieuwe 
en zittende CoPs en leergemeenschappen helpen om hun functioneren 
bespreekbaar te maken, de sterke en zwakke punten van de groep te 
benoemen, en vervolgens om actie te ondernemen. 

Zoals zo vaak is de relatie (sfeer, vertrouwen, teamgeest) tussen de 
CoP-leden de belangrijkste factor voor het functioneren. Een belangrijke 
factor betreft het draagvlak en de communicatie met het team. In deze 
bijdrage zijn vele voorbeelden gegeven van hoe CoPs dat in concrete 
praktijk hebben aangepakt. De voorbeelden getuigen van inzicht in de kern 
van schoolontwikkeling. 

Tenslotte kan iedere CoP het Co-Creatie-Wiel gebruiken als analysemiddel 
om	te	reflecteren	op	de	eigen	praktijk	van	de	CoP.	Het	zorgt	voor	taal	om	
met elkaar te praten over het ontwikkelproces van de CoP zelf. Bovendien 
maakt het wiel snel duidelijk voor alle betrokkenen waar de CoP staat qua 
functioneren en hoe deze zich kan ontwikkelen. 
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2.2.5 Hoe zijn resultaten verspreid? 

De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet verspreid op het moment van 
verschijnen van dit boek. Daarentegen hebben veel CoP-scholen tijdens 
Kennis-in-Bedrijfdagen (KIB) en tijdens de onderzoeksmiddagen van 2015-
2016-2017 presentaties verzorgd over hun ontwikkeling en opbrengsten. 
Het boek ‘Samen leren en innoveren’ beschrijft de opbrengsten van 20 
CoPs. Tenslotte zijn er presentaties verzorgd door met name Corry Ehlen en 
Wilmie Jenniskens over het Co-Creatie-Wiel tijdens de KIB-dag november 
2016, de UFHRD-conferentie te Manchester juni 2016, EAPRIL te Hämeen-
linna Finland december 2017, het VELONcongres te Roermond maart 2018 
en de onderzoeksmiddag van de Nieuwste Pabo Sittard mei 2018.

Referenties
 > Buijsers, M., Hennissen, P., & Simons, I. (2018). Samen leren en 

innoveren: versterken van samenwerken is het versterken van 
leerprocessen, 80-83.

 > Castelijns, J., Koster, B., & Vermeulen, M. (2009). Vitaliteit in proces-
sen van collectief leren. Antwerpen - B, Apeldoorn - NL: Garant.

 > Ehlen, C. (2015). Co-creation of innovation: Investment with and in 
social capital. Studies on collaboration between education - industry 
– government (Doctoral dissertation). Open University, Heerlen, the 
Netherlands.

 > Ehlen,	C.,	&	Hennissen,	P.	(2019).	The	“Co-Creation-Wheel”:	A	guiding	
instrument for sustainable change – A case history of “Communities 
of	Practice”	in	Dutch	elementary	schools.	In	R.	Hamlin,	A.	Ellinger,	&	
J. Jones (Ed.), Evidence-based initiatives for organizational change 
and development (pp. 645-657). IGI Global.

 > Goes-Daniëls,	M.	(2011).	Competent gemonitord: Van constructie van 
een CGO-monitor tot co-creatie binnenhet middelbaar beroepsonder-
wijs in Nederland. Dissertatie. Heerlen: Open Universiteit/Arcus 
College.

 > Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: Opleiden van leraren 
op de werkplek. Lectorale rede. Heerlen. Zuyd Hogeschool, 28 
september 2011.

 > Hennissen, P., & Kierkels, R. (2015). Schoolleiding en CoP stimuleren 
de ontwikkeling van de Professionele Leer Gemeenschap. Tijdschrift 
voor lerarenopleiders, 36 (4), 123-136.

 > Van der Donk, C., & Van Lanen (2012). Praktijkonderzoek in de 
school. Coutinho, Bussum.

2.3 Leren door onderzoek binnen CoPs

Henk Acampo

Henk Acampo onderzocht het leren van Pabo-studenten 
die onderzoek doen binnen Communities of Practice 
(CoP). Een CoP is gesitueerd in een van de opleidings-
scholen van de Nieuwste Pabo (dNP) en bestaat uit 
leerkrachten, derde- en vierdejaars studenten en een 
instituutsopleider. De CoP doet onderzoek naar een voor 
de school relevante thematiek waar de student met zijn 
(afstudeer)onderzoek bij aansluit. De CoP komt één keer 
per maand bij elkaar. Deze studie is eerder gepubliceerd 
(Acampo, 2018).

2.3.1 Aanleiding

De thematiek van de CoP is niet het enige feit waar de student in kwestie 
mee te maken krijgt. Ook de groep, de community, waar de student tijdens 
het onderzoek bij aansluit, is een vast gegeven. Het kan een enthousiaste, 
goed functionerende onderzoeksgroep zijn maar het kan ook een groep zijn 
die tegen heug en meug samenkomt. Is er een effect te verwachten van 
groepskenmerken van een CoP op het leerproces en de leeropbrengst van 
de student? En wat is dan dat effect?

In	collectieve	leerprocessen	is	de	reflectieve	professionele	dialoog	een	
belangrijk kenmerk; het kritisch bevragen van elkaars vaak impliciete kennis 
om zo onderliggend gedrag bespreekbaar te maken (Verbiest, 2012; Stoll 
et al., 2006). We verwachten in dit onderzoek dat een collectief leerproces 
en de belangrijke professionele dialoog eerder tot stand komt binnen een 
goede teamcultuur. Binnen de opleidingspraktijk van dNP, met 40 CoPs zien 
we voldoende aanleiding om de relatie tussen teamcultuur en leerproces/
leeropbrengst voor studenten te onderzoeken. 

In dit onderzoek is de volgende vraag onderzocht: Wat is de invloed van, 
door de student waargenomen, teamcultuur op de leeropbrengst en het 
leerproces van studenten die onderzoek doen in een CoP?
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2.3.2 Hoe is te werk gegaan?

Ten aanzien van de drie onderdelen teamcultuur, leeropbrengst en 
leerproces is nagegaan wat de theorie hierover zegt. Quinn (1981,1988) 
onderscheidt drie dimensies in teamcultuur om sociale processen in 
lerarenteams (hier CoPs) te begrijpen vanuit cultureel perspectief (zie Tabel 
2.4).

Tabel 2.4: Drie dimensies van teamcultuur (Quinn, 1981,1988)

Dimensie De nadruk ligt op…

1] groep …groepsgevoel/eenheid. Samenwerken in het nemen 
van beslissingen en het maken van keuzes.

2] ontwikkeling …innovatie en creativiteit

3] werkstructuur 
(hiërarchie en rationeel)

… stabiliteit, regels, ordelijk nemen van beslissingen, 
duidelijk proces van besluitvoering, productiviteit en 
efficiency, planning en management richting doel, 
doelgericht

Om teamcultuur te meten is uitgegaan van de drie dimensies van 
teamcultuur (Quinn, 1981,1988) die in de enquête met behulp van een 
membercheck vertaald zijn naar negen stellingen over groepsgevoel (vb. 
Alle CoP leden praten met elkaar), twee stellingen over ontwikkeling (vb. 
Nieuwe inbreng/ideeën wordt gewaardeerd) en 16 stellingen over werkstruc-
tuur (vb. De CoP discussieert over gelezen literatuur). Binnen een vijf-punt 
Likertschaal geeft de student aan in welke mate deze stelling past bij zijn 
waarneming. Per categorie is de betrouwbaarheid gecontroleerd (zie Tabel 
2.5).

Tabel 2.5: Betrouwbaarheid per categorie ‘teamcultuur’

Categorie Aantal items Alpha (N=39

1 Groepsgevoel 9 .897

2 Innovatie/verbetering 2 .930

3 Werkstructuur 16 .878

De leeropbrengst ‘wat leren studenten’ is beschreven op basis van 
onderzoek van Tynjälä (2013). Zij ziet een CoP als een sociaal culturele 
leefomgeving en op basis van meerdere literatuur reviews onderscheidt 
zij twaalf leeropbrengsten. Kijkend naar de onderzoeksmatige context van 
de CoPs bij dNP zijn directe leeropbrengsten te verwachten bij drie van de 
twaalf onderdelen: teamwork; academische vaardigheden en persoonlijke 
ontwikkeling	(zie	Tabel	2.6).	Deze	drie	categorieën	zijn	op	concreet	niveau	
vertaald naar een enquête.  

Tabel 2.6: Categorieën met verwachte leeropbrengst 

Categorie Aantal items

1 Teamwork interactie, overleg, samen met, 
innovatie, verbetering, schoolniveau, 
teamspeler

2 Academische vaardigheden analyseren, redeneren, beschrijven, 
rapporteren

3 Persoonlijke ontwikkeling  systematische en planmatige aanpak, 
reflectie, visie, verantwoorden met 
behulp van theorie

Het leerproces ‘hoe leren studenten’ is beschreven op basis van onderzoek 
van Nonaka en Konno (1998). Zij plaatsen leeractiviteiten van studenten 
op de werkplek in een model waar leeractiviteiten gekoppeld worden aan 
een	specifieke	ruimte.	Het	model	maakt	duidelijk	dat	een	tweetal	interactie	
elementen (discussie, uitwisselen) te verwachten leeractiviteiten zijn in 
een ‘interactie ruimte’ (CoP) die bezig is met onderzoek. Interactie leidt 
enerzijds	mogelijk	tot	meer	bezinning	(reflectie	en	denken)	en	anderzijds	tot	
meer actie (toepassen en uitproberen) als leeractiviteit. Naast de categorie 
‘interactie’	plaatsen	we	daarom	de	categorie	‘denken/reflectie’	voor	die	
leeractiviteiten	die	in	een	persoon	plaats	vinden	(denken,	reflectie).	(zie	
Tabel 2.7). 

Tabel 2.7: Verwachte leeractiviteiten in het leerproces

Categorie Aantal items

1 Interactie Discussie, uitwisselen

2 Denken/reflectie Denken en reflecteren

Deze	twee	categorieën	zijn	vertaald	naar	enquêtevragen.	Respondenten	(57	
studenten) zijn in maart 2015 in een enquête gevraagd naar wat zij leren 
van onderzoek doen in een CoP en welke leeractiviteiten zij daarbij hanteren 
en over de ervaren teamcultuur van de CoP waarin zij participeren. CoPs 
met een hoge score op groepsgevoel en CoPs met een lage score op 
groepsgevoel worden met elkaar vergeleken op verschillen in leerop-
brengst voor studenten. Daarnaast wordt gezocht naar correlaties tussen 
teamcultuur en leeropbrengsten en tussen teamcultuur en gehanteerde 
leeractiviteiten.
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Leeropbrengst ß       Teamcultuur        à Leerproces

Teamwork Groepsgevoel Interactie

-Samen onderwijs verbeteren
-Door onderzoek/bespreek 
ik beter -opvattingen en 
handelswijzen

-Trots zijn -Delen van theorie
-Discussie met anderen

Academische vaardigheid Innovatie Reflectie

-Nadenken over eigen 
onderzoek
-Denken over wat anderen 
geschreven hebben

Persoonlijke ontwikkeling Structuur

-Ik werk beter planmatig -Cop gebruikt het boek
-Contact met de rest van 
het team
-CoP gebruikt de 
geplande tijd

Figuur 2.2: De drie onderzochte variabelen: de onafhankelijke variabele teamcultuur en 
de afhankelijke variabelen leeropbrengst en leerproces.

2.3.3 Wat zijn de resultaten?

In de resultatensectie is steeds gezocht naar verschillen tussen CoPs met 
een goede teamcultuur en CoPs met een slechte teamcultuur. Daarnaast 
worden	significante	variabelen	benoemd.

Leeropbrengst: verschillen
De	drie	categorieën	van	leeropbrengst	laten	een	gemiddelde	score	zien	van	
rond de drie en hoger (op een schaal van vijf). De hoogste leeropbrengst 
zien we in de categorie ‘teamwork’ bij het aspect ‘onderwijs verbeteren, 
zowel samen met collega’s als alleen’. De vijf CoPs met een hoge gemiddel-
de	score	op	ervaren	groepsgevoel	(4.4-4.9)	scoren	significant	hoger	op	alle	
categorieën	van	leeropbrengst	vergeleken	met	vier	CoPs	met	een	lage	score	
op groepsgevoel. 

Leeropbrengst: verbanden
Analyse van correlaties tussen teamcultuur en leeropbrengst brengt een 
aantal	significante	verbanden	aan	het	licht.	Binnen	de	categorie	‘groeps-
gevoel’ laat het item ‘trots zijn’ een matig sterk positief verband (.585) zien 
met leeropbrengst. Andere positieve verbanden zijn gevonden tussen het 
item ‘CoP gebruikt het boek POS’ (categorie structuur) en de items ‘werk 
ik beter planmatig’ (categorie persoonlijke ontwikkeling) (.589) en ‘door 

onderzoek/bespreek ik beter opvattingen en handelswijzen’ (categorie 
teamwork) (.614). Het item ‘contact met de rest van het team’ uit de 
categorie structuur laat eveneens een matig sterk verband (.596) zien met 
‘door onderzoek/ bespreek ik beter opvattingen en handelswijzen ‘. Er is ook 
een positief verband gevonden tussen het item ‘CoP gebruikt de geplande 
tijd’ (.648) en deze leeropbrengst.

Leerproces: verschillen
Analyse van de data voor gehanteerde leeractiviteiten in het leerproces 
tonen bij interactie (discussie en presenteren) en denken (nadenken over 
eigen onderzoek, denken over wat anderen geschreven hebben) scores 
van	rond	3.5.	Er	is	geen	significant	verschil	gevonden	tussen	gehanteerde	
leeractiviteiten bij studenten in CoPs met een goede teamcultuur en 
studenten in CoPs met een lage teamcultuur.

Leerproces: verbanden
Er is wel een matig sterk verband gevonden tussen de categorie ‘groeps-
gevoel’ en de manier hoe studenten leren. Dit verband wordt gevonden 
tussen ‘groepsgevoel’ en de volgende twee variabelen van de categorie 
‘interactie’: delen van theorie (.648; p=0,00) waarbij de verklaarde variantie 
42% is en discussie met anderen (.615; p=0,00) waarbij de verklaarde 
variantie 38% is.

Er is, tot slot, een sterk positief verband (.838; p=0,00) gevonden tussen 
groepsgevoel	en	werkstructuur,	beide	categorieën	van	teamcultuur.	De	
verklaarde variantie is 70%. Een CoP met een laag waargenomen groeps-
gevoel lijkt minder structuur te hanteren. Omgekeerd klopt deze bewering 
ook: in een CoP die minder structuur hanteert, lijkt de student een lager 
groepsgevoel waar te nemen. Wat er eerst is en wat het gevolg is, is niet 
vast te stellen. 

Samenvattend, studenten die onderzoek doen in een CoP leren hiervan: 
alle	categorieën	laten	leeropbrengst	zien.	De	hoge	score	bij	‘teamwork’	
was voorspelbaar aangezien de groep onderzoek doet naar een relevant 
thema voor de school en de student ervaart dat de CoP hier een bijdrage 
aan levert. Studenten die onderzoek doen in CoPs met een lage score voor 
groepsgevoel	scoren	voor	teamwork	significant	lager	en	ervaren	deze	
leeropbrengst in mindere mate. Dit is een trend die bij alle leeropbrengsten 
zichtbaar is. Een belangrijke constatering is dat we in bepaalde gevallen 
kunnen spreken van ‘Good CoPs’ en ‘Bad CoPs’ waarbij studenten 
die participeren in ‘Bad CoPs’ in aanmerkelijk mindere mate leren van 
onderzoek.

Bij het onderzoek naar leerprocessen laat de hele groep een hoge score 
zien voor interactie als gebruikte leeractiviteiten. Discussie en presenteren 
zijn de vormen van interactie die het hoogst scoren. CoP-studenten geven 
daarnaast	ook	aan	te	reflecteren	over	hun	onderzoek	en	over	wat	ze	lezen.	
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Wellicht ligt hier een verband met de te verwachten presentatie en discussie 
in de bijeenkomst, of als gevolg van presentatie en discussie met de groep. 
Dit verband is niet nader onderzocht. Studenten in CoPs met een goed 
groepsgevoel	delen	in	dit	onderzoek	meer	theorie	en	discussiëren	meer	
met anderen. Dit is mogelijk te verklaren door de verwachte veiligheid in een 
groep met een goed groepsgevoel. 

2.3.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De waargenomen positieve verbanden tussen teamcultuur en leeropbrengst 
maken duidelijk dat er naast positieve effecten voor het leren van studenten 
van onderzoek doen in een CoP ook negatieve effecten zijn. Dit is te 
begrijpen met de kennis over de complexiteit van groepsprocessen en 
innovaties. De uitkomsten geven richting hoe CoPs ondersteund kunnen 
worden in hun opdracht zodat studenten allemaal leren bij het doen van hun 
onderzoek in CoPs. De meest voor de hand liggende keuze is investeren in 
ondersteuning van CoPs in de vorm van voorlichting over het belang van 
structuur in het proces van de CoP, dit vanwege het gevonden effect op 
bepaalde leeropbrengsten en het positieve verband tussen structuur en 
groepsgevoel. De aanname hierbij is dat een gehanteerde werkstructuur 
mogelijke kan bijdragen aan een beter groepsgevoel. Aan ‘Bad CoPs’ kan 
gevraagd worden om een viertal elementen van werkstructuur te hanteren: 

1. gebruik maken van het boek praktijkonderzoek op school
2. de geplande tijd gebruiken
3. uitwisselen	van	ideeën	realiseren
4. onderzoek gerelateerd contact met het team realiseren

2.3.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De resultaten zijn verspreid tijdens de Kennis in Bedrijf (KIB) -dag van Zuyd 
Hogeschool op 26 november 2015 te Heerlen als onderdeel van het sym-
posium ‘Leren en Innoveren in Communities en 21e-eeuwse vaardigheden’ 
georganiseerd door het lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste 
Pabo, en tijdens het VELON congres voor lerarenopleiders op 4 februari 
2016 te Brussel als onderdeel van het symposium ‘Community of Practice 
als voertuig voor ontwikkeling georganiseerd door het lectoraat Opleiden in 
de School van de Nieuwste Pabo.

Referenties
 > Acampo, H., (2018). Leren door onderzoek binnen CoPs. In M. 

Buijsers, P. Hennissen, & I. Simons, I., Samen Leren en Innoveren: 
versterken van samenwerken is het versterken van gezamenlijke 
leerprocessen, Opbrengsten vanuit de CoPs. Sittard, de Nieuwste 
Pabo.

 > Nonaka,	I.,	&	Konno,	N.	(1998).	The	concept	of	“ba”:	Building	a	
foundation for knowledge creation. California Management Review, 
40(3), 40-54. doi:10.2307/41165942

 > Quinn, R. (1988). Beyond rational management: Mastering the 
paradoxes and competing demands of high performance. Jossey-
Bass.

 > Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). 
Professional Learning Communities: a review of the literature. 
Journal of Educational Change, 7, 221-258.

 > Verbiest, E. (2012). Professionele leergemeenschappen: Een inleiding. 
Apeldoorn: Garant.

 > Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P model of workplace learning: A 
literature review. Vocations and Learning, 6(1), 11-36. doi:10.1007/
s12186-012-9091-z
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2.4 Ontwikkeling van de onderzoekende  
 houding (in een CoP)

Henk Acampo

Henk Acampo onderzocht de ontwikkeling van de 
onderzoekende houding van vierdejaarsstudenten 
tijdens hun afstudeeronderzoek. Het ontwikkelen van 
een onderzoekende houding bij studenten is belangrijk; 
het leidt naar de reflective practitioner die zijn eigen 
onderwijspraktijk kritisch beschouwt en wil verbeteren. 

2.4.1 Aanleiding

Studenten van de Nieuwste Pabo verrichten in het laatste jaar van hun 
studie onderzoek rondom belangrijke thematieken in het basisonderwijs. 
Sedert 2011 verricht een deel van de studenten dit onderzoek in een onder-
zoeksgroep, ook Community of Practice (CoP) genoemd. Een CoP is een 
groep mensen binnen een school die de praktijk van het handelen binnen 
de school onderzoekt en verbetert (Hennissen & Kierkels, 2015). Binnen een 
CoP vindt uitwisseling plaats van ieders praktijk en handelen. Deelnemers 
worden	gestimuleerd	om	hun	begrip	van	ervaringen	en	ideeën	expliciet	te	
verwoorden, te waarderen en uit te breiden. De studenten die participeren 
in een CoP voeren hun afstudeeronderzoek uit binnen de thematiek van 
de CoP. De hele groep is gebaat bij het onderzoek van de student, want het 
onderzoek helpt om de thematiek van de CoP nader te onderzoeken en 
ondersteunt de student bij zijn onderzoek. Dit is wat binnen communities 
een professionele dialoog wordt genoemd (Cochran-Smith & Lytle, 1999).

Dit onderzoek kijkt bij twee groepen studenten, die qua begeleidingscontext 
duidelijk van elkaar verschillen, in welke mate de ontwikkeling van de 
onderzoekende houding plaatsvindt. Daarnaast zoomt het onderzoek in op 
de rol van de professionele dialoog bij de groep studenten die in een CoP 
hun onderzoek verrichten. De helft van de studenten (n=35) maakt deel uit 
van een onderzoeksgroep (CoP) op de werkplek en wordt in hun groep ook 
begeleidt met het afstudeeronderzoek. De andere helft van de studenten 
(n=35) werkt alleen aan hun afstudeeronderzoek. In dit onderzoek wordt 
verwacht dat de professionele dialoog meer gerealiseerd wordt binnen 
een collectief leerproces (CoP) dan binnen de setting waarbij de student 
gelimiteerd gebruik mag maken van begeleidingsmomenten en feedback 
van de begeleider. De veronderstelling is dat de ontwikkeling van een 
onderzoekende houding sterker toeneemt bij studenten die deelnemen 

aan een CoP. Dit vanwege de voortdurende professionele dialoog die 
gerealiseerd wordt binnen het collectieve leerproces van een CoP. De twee 
onderzoeksvragen luiden derhalve:  

‘In welke mate ontwikkelen studenten tijdens hun afstudeeronderzoek een 
onderzoekende houding?’ en
‘In welke mate hangt de ontwikkeling van de onderzoekende houding van de 
CoP-studenten samen met de professionele dialoog binnen de CoP?’

2.4.2 Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is in de literatuur gezocht naar het begrip onderzoekende houding, 
het ontwikkelen van een onderzoekende houding en de rol van dialoog 
hierbij. In de literatuur wordt de onderzoekende houding als onderdeel van 
het begrip ‘onderzoekend vermogen’ aangetroffen. Andriessen, Sluijsmans, 
Snel en Jacobs, (2017) komen, na hun zoektocht wat onderzoekend 
vermogen inhoudt, tot de volgende opsplitsing: onderzoekende houding, 
onderzoeksresultaten van anderen kunnen toepassen in het beroep en 
onderzoekshandelingen verrichten die passen bij het beroep. Bruggink 
en Harinck (2012) onderscheiden binnen de onderzoekende houding een 
negental aspecten (Figuur 2.3).

1. Nieuwsgierigheid/ Willen weten/ Je dingen afvragen. 
2. Een open houding/ Op zoek naar eigen vooronderstellingen/ Oordeel kunnen uitstellen. 
3. Kritisch zijn: is het wel zo? / Zaken in twijfel trekken. 
Kritisch zijn op de kwaliteit en inhoud van de gegevens uit bronnen. Klopt het wel? Zijn er ook andere 
(tegengestelde) opvattingen? Bewustzijn dat ‘de waarheid’ niet bestaat. 
4. Willen begrijpen/ Tot inzicht willen komen/ Willen doorgronden. 
Van binnenuit willen weten om beter te kunnen begrijpen of om beter te kunnen handelen. Gericht op 
diep inzicht. 
5. Bereid zijn tot perspectiefwisseling. 
Zaken van verschillende kanten bekijken: diverse opvattingen of standpunten beschouwen. 
6. Distantie nemen van routines/ Vraagtekens bij het vanzelfsprekende/ Gebaande paden durven 

verlaten/ Eigen richting durven kiezen.  
De dingen niet doen ‘omdat iedereen het zo doet’ of ‘omdat het altijd al zo is geweest’. 

7. Gerichtheid op bronnen/ Willen voortbouwen op eerdere opvattingen en ideeën. 
Kwalitatief goede bronnen willen gebruiken, nauwkeurig en verantwoord data willen verzamelen. 
8. Gerichtheid op zeker weten/ Goede bronnen willen gebruiken/ Nauwkeurig willen zijn. 
De behoefte hebben om bronnen te gebruiken om kennis te verzamelen: nieuwe inzichten en ideeën 
zoeken, maar ook staan op de schouders van anderen. 
9. Willen delen met anderen/ Onderdeel willen zijn van leergemeenschappen. 
De behoefte hebben om opgedane kennis met anderen te delen. De anderen zijn soms wetenschap-
pers, soms collega’s in de eigen discipline, soms medeleerlingen. 

 
Figuur 2.3: Aspecten van onderzoekende houding (Bruggink & Harinck, 2012).
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De	onderzoekende	houding	wordt	ontwikkeld	door	reflectie	en	vormen	
van praktijkonderzoek. De onderzoekende houding is een leeropbrengst 
van het participeren in onderzoek. (Donche & Struyf, 2008; Bakx, Breteler, 
Diepstraten, Copic, 2009; Leeman & Wardekker, 2010). In de collectieve 
leerprocessen	die	het	leren	in	een	groep	ondersteunen	is	de	reflectieve	
professionele dialoog een belangrijk kenmerk (Verbiest, 2012; Stoll et 
al.,2006). Leraren ontwikkelen een onderzoekende houding met name 
doordat ze tijdens het onderzoeksproces deze dialoog voeren (Ros, van der 
Steen, Timmermans, 2016). 

Vervolgens is om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden een groep 
van 21 vierdejaars studenten die het onderzoek doet binnen een CoP 
vergeleken met een groep van 15 vierdejaars studenten die het onderzoek 
alleen uitvoert (zie Tabel 2.8). Aansluitend is om de tweede onderzo-
eksvraag te beantwoorden alleen bij de CoP-studenten nagegaan in welke 
mate de kenmerken van de CoP-dialoog samenhangen met de aspecten 
van onderzoekende houding.

Tabel 2.8: Overzicht respondenten per deelonderzoek

Vierdejaars studenten

Populatie CoP (35) Alleen (35)

steekproef 21 15

Onderzoekende houding x x

Dialoog x

Data zijn verzameld door middel van een enquête. De enquête bestaat uit 
twee onderdelen: 1] onderzoekende houding, ingevuld door beide groepen 
en 2] dialoog in de CoP, ingevuld door 21 studenten die deel uitmaken van 
een CoP.

Het begrip onderzoekende houding is geoperationaliseerd met behulp van 
negen kenmerken van een onderzoekende houding (Bruggink & Harinck, 
2010) die middels een membercheck vertaald zijn naar 32 beweringen 
in de ik-vorm (vb. Door het doen van onderzoek neem ik gemakkelijker 
afstand van routines in het onderwijs). In een vijf-punt Likertschaal geeft de 
student aan in welke mate deze bewering bij hem past. Per categorie is de 
betrouwbaarheid voor de totale vragenlijst (alpha .921) en voor de aspecten 
gecontroleerd (tussen .662 en .829) en is vraag 26 verwijderd. 

Het begrip dialoog is gemeten aan de hand van zes items die een duidelijke 
interactie/dialoog veronderstellen: Discussie over literatuur; vragen stellen 
over onderzoek; beantwoorden van vragen over onderzoek; bespreken opzet 
onderzoek;	presenteren	van	onderzoek;	delen	van	ervaringen	en	ideeën	.	In	
een vijf-punt Likertschaal geeft de student aan in welke mate deze stelling 
geldt. De betrouwbaarheid van de zes items bedraagt .878. 

Om vast te stellen in welke mate elke groep studenten een onderzoekende 
houding ontwikkelt, zijn de gemiddelde groep-scores van de negen 
kenmerken van onderzoekende houding met elkaar vergeleken. De t-toets is 
gebruikt	om	significante	verschillen	vast	te	stellen.	

Mogelijke verbanden tussen de zes dialoogitems en de negen kenmerken 
van onderzoekende houding zijn via de Pearson product-moment cor-
relatiecoëfficiënt	vastgesteld.	

2.4.3 Wat zijn de resultaten? 

Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag ‘In welke mate ontwik-
kelen studenten, die niet en wel participeren in een CoP, tijdens hun 
afstudeeronderzoek een onderzoekende houding’, is zichtbaar in Tabel 2.9. 
De steekproef vierdejaars CoP-studenten (M=3.76; SD= .370) scoort hoger 
voor onderzoekende houding dan de steekproef vierdejaars studenten 
die	alleen	onderzoek	doet	(M=3.30:	SD=	.728).	Dit	verschil	is	significant:	t	
(20.871 )= 2.331, p=0.03.

Het aspect ‘willen begrijpen’ = nr. 4 van onderzoekende houding 
scoort bij CoP-studenten het hoogst (zie Tabel 2.7) en laat een kleine 
standaarddeviatie zien. De groep studenten die het onderzoek alleen 
uitvoert, laat bij het ‘totaalgemiddelde’ een bijna tweemaal zo grote 
spreiding binnen de data zien vergeleken met de groep CoP-studenten.

Tabel 2.9: Gemiddelde scores per groep studenten op aspecten van onderzoekende 
houding

CoP studenten Niet CoP studenten

N=21 N=15

Aspect M SD M SD

1: Nieuwsgierigheid 3.73 .617 3.35 .693

2: Open houding 3.38 .423 3.22 .619

3: Kritisch zijn 3.67 .544 3.50 .491

4: Willen begrijpen 4.07 .298 3.42 .771

5: Bereid tot perspectiefwisseling 3.92 .493 3.48 .860

6: Distantie nemen van routines 3.68 .500 3.21 .749

7: Gerichtheid op bronnen 3.89 .465 3.63 .687

8: Gerichtheid op zeker weten 3.88 .458 3.37 .581

9: Willen delen 3.70 .614 3.55 .500

Totaal: 3.76 .370 3.30 .728

Noot: M=gemiddelde; SD= standaarddeviatie; N=aantal

7372



 

Het antwoord op de tweede onderzoeksvraag ‘In welke mate hangt de 
ontwikkeling van onderzoekende houding van de CoP-studenten samen met 
de professionele dialoog’, is zichtbaar in Tabel 2.10. Om verbanden tussen 
dialoog en onderzoekende houding van CoP-studenten te ontdekken is 
middels een itemanalyse gezocht naar gemiddeld sterke verbanden (>.600). 
Bij drie dialoogitems is sprake van zo’n gemiddeld sterk verband: bespreken 
van onderzoek, vragen stellen over onderzoek en discussie literatuur.

Tabel 2.10: Significante verbanden (p< 0.05) tussen ‘items’ van dialoog en ’kenmerken’ 
van onderzoekende houding.

Dialoog Onderzoekende houding

Discussie over literatuur Nieuwsgierigheid            .639
Gerichtheid op bronnen .719
Zeker willen weten          .631

Vragen stellen over onderzoek Distantie van routines    .682

Bespreken opzet onderzoek Distantie van routines    .736

2.4.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Alle vierdejaarsstudenten ontwikkelen een onderzoekende houding. De 
groep vierdejaars CoP-studenten scoort bij de ontwikkeling van een onder-
zoekende	houding	significant	hoger	dan	de	groep	vierdejaars	studenten	die	
in het vierde jaar alleen onderzoek doet. De resultaten geven geen verklaring 
voor dit verschil maar de hoge score voor ‘willen begrijpen’ bij vierdejaars 
CoP-studenten kan mogelijk liggen aan het gevoel van eigenaarschap bij 
studenten vanwege de urgentie en relevantie van een echt praktijkprobleem 
dat onderzocht wordt. De redenering is dat relevantie en urgentie voor 
eigenaarschap en ‘willen begrijpen’ zorgt. 

Er is in dit onderzoek een positief verband gevonden tussen drie kenmerken 
van dialoog en onderzoekende houding. Ros en Vermeulen (2011) en 
Timmermans (2016) stellen dat leraren met name door de dialoog die 
zij tijdens het onderzoeksproces voeren een onderzoekende houding 
ontwikkelen. Dat lijkt in dit onderzoek voor een deel ook het geval. Een 
voorzichtige gevolgtrekking uit dit kleinschalige onderzoek luidt dat onderzoek 
doen binnen de context van een CoP met de daarbij te verwachten dialoog 
bijdraagt aan een onderzoekende houding bij CoP studenten.

In de marge van dit onderzoek zijn ook structuurkenmerken van de verschil-
lende CoPs meegenomen. Denk daarbij aan het wel of niet gebruiken van een 
agenda en het maken van notulen. CoPs verschillen hierin van elkaar en er 
is een verband tussen de gehanteerde structuur en de dialoog. Een voor de 
hand liggende verklaring is dat het gebruik van agenda’s en notulen de bespre-
king van het onderzoek van de student min of meer borgt en dat daarmee de 
professionele dialoog ook daadwerkelijk plaatsvindt. Deze aanname maakt 
verder onderzoek naar CoPs en de gehanteerde werkstructuur interessant.

2.4.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De resultaten zijn verspreid tijdens het VELON congres voor lerarenopleiders 
op 12 maart 2018 te Roermond en tijdens de Onderwijs Research Dagen 
(ORD) op 30 juni 2017 te Antwerpen als onderdeel van het symposium 
‘Grenspraktijken van onderzoekers en opleiders in, om, voor en door 
lerarenopleidingen en scholen’ georganiseerd door het lectoraat Opleiden 
in de School in samenwerking met het lectoraat van Niek van den Berg van 
Aeres Hogeschool te Wageningen.
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2.5 Verhogen van de ouderbetrokkenheid    
 m.b.v. een CoP

Annemie van Loo

Annemie van Loo is lid van de kenniskring en tevens 
werkzaam als leerkracht basisonderwijs. Naast lesge-
vende en coachende taken ligt haar interesse bij het 
begeleiden en verrichten van onderzoek. Zij heeft onder-
zocht hoe de ouderbetrokkenheid van Basisschool Mijn 
Spoor vergroot kan worden door gebruik te maken van 
een Community of Practice (CoP). Een CoP is een groep 
mensen die systematisch onderzoek verricht naar een 
kernthema van de school met als doel om verbeteringen 
voor leerlingen te realiseren (Hennissen & Kierkels, 2015).
 

2.5.1 Aanleiding   

De opkomst tijdens algemene ouder- en thema-avonden op Basisschool 
Mijn Spoor was niet naar tevredenheid van leerkrachten en directie. De 
opkomst was in de verschillende groepen sterk wisselend. In de onderbouw 
was 70% van de leerlingen door hun ouders vertegenwoordigd. In de 
bovenbouw, daarentegen, kwam het regelmatig voor dat van een klas met 
30 leerlingen slechts twee ouderkoppels gehoor gaven aan de uitnodiging 
voor een bijeenkomst of op gesprek kwamen. Ook de ouderenquête, 
afgenomen in schooljaar 2014-2015, liet zien dat ouders minimaal 
betrokken waren bij de ontwikkeling van hun kind. Dat vroeg om een andere 
aanpak voor wat betreft het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van 
hun kind. Een door de CoP-leden bezochte lezing van Peter de Vries in 
Sittard over ouderbetrokkenheid 3.0 zorgde voor nieuwe inspiratie.
 

 Daaruit voortvloeiend ontstonden de volgende vragen: ‘hoe dit concept 
te vertalen binnen de school’; ‘in welke mate komen ouders naar de 
startgesprekken en portfolio-inzage momenten’ en ‘is er sprake van 
veranderbereidheid bij de betrokken leerkrachten?’

2.5.2 Hoe is te werk gegaan?

Als eerste is een literatuurstudie uitgevoerd naar de betekenis en 
achtergronden van het begrip ouderbetrokkenheid. Er is sprake van 
ouderbetrokkenheid wanneer uit het handelen van ouders blijkt dat zij 
medeverantwoordelijkheid voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind. 
Als school en ouders de ontwikkeling van het kind als gezamenlijk doel hebben 
en gezamenlijk zoeken naar nieuwe informatie en deze met elkaar delen, dan 
is er sprake van Ouderbetrokkenheid 3.0 (De Vries, 2013). Het voordeel is dat 
leerlingen beter presteren, beter in hun vel zitten en dat het schooluitval en 
pesten voorkomt. De basis van deze vorm van ouderbetrokkenheid is een 
goede communicatie. Het houden van een startgesprek bij aanvang van het 
schooljaar verschaft inzicht over de wijze van communiceren en wat werkbaar 
is voor de betreffende ouders. Deze tijdsinvestering is van cruciaal belang 
om	een	goede	afstemming	te	realiseren	en	een	samenwerking	te	creëren.	Er	
zijn minder ‘reparatie’ gesprekken nodig, de ouder voelt zich betrokken en de 
leerkracht komt in zijn kracht. Daardoor ontwikkelt de leerling zich beter.

Als tweede is de veranderbereidheid van het team onderzocht. Bij de opstart 
van het verandertraject tijdens een studiemiddag bleek dat er weerstanden 
waren wat betreft het invoeren van startgesprekken. Op dat moment was het 
lastig inschatten wat de impact van deze weerstanden zou zijn. Om hier meer 
zicht op te krijgen, hebben vaste leerkrachten, directie en vaste vervangers 
de Dinamo-vragenlijst ingevuld (Metselaar, Cozijnsen, & van Delft, 2011). 
Eventuele weerstanden kunnen voortkomen uit verschillende invalshoeken. 
Zo kunnen negatieve emoties die betrekking hebben op vervelende ervaringen 
met eerdere veranderingen ervoor zorgen dat de betreffende collega geen 
vertrouwen heeft in de huidige verandering. De houding van anderen kan een 
positieve of negatieve invloed hebben op het ontstaan van weerstanden. Ook 
spelen de factoren tijdsinvestering en het nut ervan inzien mee. Het zien van 
een meerwaarde kan weerstanden doen verminderen, alsook de overtuiging 
dat het een positieve invloed heeft op werk of carrière. Het op deze manier 
visualiseren van weerstanden heeft het mogelijk gemaakt met de collega’s in 
gesprek te gaan, om zo weerstanden te kunnen begrijpen en mogelijk om te 
buigen. 
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Als derde is gezocht naar een manier om zo succesvol mogelijk de veran-
dering te implementeren. Om planmatig deze verandering in te voeren is 
gekozen voor een verandermodel van Kotter (1997), zie Figuur 2.4. 

Figuur 2.4: De acht stappen van het verandermodel van Kotter (1997). 

Voor Basisschool Mijn Spoor ziet het ingevulde model er als volgt uit:.

1. Bewustwording: De leerkrachten zijn zich bewust van de lage 
opkomsten van algemene ouderavonden en thema-avonden. Deze 
bewustwording komt voort uit de bezorgdheid van het team en 
tot uiting in de door de CoP opgestelde onderzoeksvragen met 
betrekking tot de geringe ouderbetrokkenheid van de ouders. Deze 
gedeelde	bezorgdheid	creëert	vervolgens	draagvlak	(zie	ook	punt	4).

2. Projectteam: Het projectteam wordt gevormd door de CoP 
ouderbetrokkenheid. Deze Community of Practice bestaat uit drie 
leerkrachten, een slb-er van de Nieuwste Pabo en drie studenten 
(leerjaar 2, 3 en 4).

3. Visie: Vanuit een gezamenlijk visietraject is de school tot de volgende 
visie gekomen: Samen leren. Samen leven. Ieder kind is uniek. 
Samen lerend, onderweg naar de toekomst. Uitgaande van deze 
visie zijn zowel kinderen als ouders belangrijke gesprekspartners als 
het gaat om de ontwikkeling van hun kind (Basisschool Mijn Spoor, 
2015).

4. Draagvlak:	Om	draagvlak	te	creëren	en	te	vergroten	bij	het	team,	
worden de collega’s tijdens teamvergaderingen op de hoogte 
gehouden van hetgeen in de CoP besproken is. Om het draagvlak te 
peilen is een veranderbereidheidsmeting gedaan (Metselaar et al., 
2011). 

5. Acties, die ook uitgevoerd zijn:
 > In schooljaar 2015-2016 is gestart met het houden van kind-gesprek-

ken waarin de leerling zelf leer- en gedragsdoelen benoemt voor 
de periode tot aan rapport 1. Daarna volgen nieuwe gesprekken en 
nieuwe of bijgestelde doelen.

 > In schooljaar 2016-2017 begint iedereen met het houden van 
startgesprekken in de maand september. Leerkracht en ouders (en 
kind vanaf groep 5) bespreken wat het kind nodig heeft, hoe eenieder 
daaraan kan werken en welke inzet geleverd kan worden.

 > Een keer in de 8 acht weken kunnen ouders de portfolio’s van hun 
kind komen inzien op vooraf aangegeven momenten.

 > De collega’s krijgen een format aangereikt met daarin de inhouden 
van de startgesprekken. Dit is een ontwikkel-document. 

 > Schooljaar 2016-2017 wordt gebruikt als pilot. Na de eerste 
gespreksronde	is	geëvalueerd	en	het	format	bijgesteld.	De	ervarin-
gen van de collega’s worden door de CoP hierin meegenomen.

6. Korte termijn successen: Ouders, leerlingen en leerkrachten ervaren 
de gesprekken als prettig en behalen de meeste doelen. Leerkracht-
en vermelden de resultaten kort op het rapport. Ouders bezoeken de 
portfolio inzagemomenten.

7. Volhouden: Omdat collega’s aangeven niet te veel in een keer te 
willen aanpakken, is gekozen om de invoering over twee schooljaren 
uit te spreiden. Vanuit de directie komt de wens om genomen 
besluiten ook na te leven.

8. Borgen: De gehele werkwijze (startgesprekken, portfolio-inzage, 
kind-gesprekken) is gedocumenteerd voor januari 2018. 

2.5.3 Wat zijn de resultaten? 

De implementatie van de startgesprekken heeft tot gevolg gehad, dat alle 
gevraagde ouders ook gekomen zijn. De CoP heeft een format vragen-/praat-
formulier ontwikkeld, dat als leidraad wordt gebruikt bij de startgesprekken. 
De derdejaars student heeft een literatuurstudie uitgevoerd met betrekking tot 
ouderbetrokkenheid en deze kennis is eerst in de CoP gedeeld en vervolgens 
met het team. De afname van de Dynamo-vragenlijst (Metselaar et al., 2011) 
heeft de veranderbereidheid van het team visueel gemaakt. De resultaten zijn 
visueel gemaakt in zogenaamde radars, waarbij steeds het teamgemiddelde 
is vergeleken met de individuele collega. De verkregen informatie is gedeeld 
in de CoP en vervolgens met het team. Naar aanleiding van de radars zijn er 
gesprekken gevoerd met alle collega’s. De meerwaarde heeft voornamelijk 
gezeten in het voeren van het gesprek naar aanleiding van de radar. De radar in 
Figuur 2.5 toont hoe het team en een individuele collega van elkaar verschillen: 
rood toont het teamgemiddelde en blauw hoe de betreffende collega over de 
verandering denkt. Hoe meer naar de buitenkant, hoe minder weerstand er is 
voor dat item. Hoe verder de lijnen uit elkaar liggen, hoe groter de verschillen.
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Figuur 2.5: Radars naar aanleiding van de Dinamo-vragenlijst.

De school heeft geleerd dat innoveren vanuit onderzoek en een theoretisch 
kader een meerwaarde kan zijn in het succesvol veranderen. Samen wordt 
nu kritischer gekeken naar onderwijsaspecten. De houding van het team is 
in positieve zin veranderd. Vooraf wilden de school de regie in de communi-
catie en omgang met ouders in eigen hand houden. Ouders waren welkom 
om te ondersteunen bij handvaardigheid en handwerken, niet veel meer dan 
dat. Daar is de school van teruggekomen en ouders worden nu beschouwd 
als belangrijke partners met betrekking tot de begeleiding van de ontwikke-
ling van hun kind. De CoP heeft hier binnen systematisch onderzoek verricht 
naar het omzetten van weerstanden in veranderbereidheid met als doel 
de ouderbetrokkenheid te vergroten en zo verbeteringen voor leerlingen te 
realiseren (Hennissen & Kierkels, 2015). Verbiest (2012) gaat bij de ontwik-
keling van een school als professionele leergemeenschap (PLG) uit van drie 
manieren om ontwikkeling zichtbaar te maken:

 > Verbreding. Het aantal leerkrachten dat startgesprekken met ouders 
(en leerlingen) uitvoert, is toegenomen. Het aantal ouders dat gehoor 
geeft aan de uitnodiging van het startgesprek is maximaal (opkomst 
100 %).  
Het aantal ouders dat de portfolio-inzage momenten, bezoekt, is 
sterk verbeterd, echter wel per groep verschillend. De school is erin 
geslaagd om inzicht te geven in de ontwikkeling van het kind aan de 
hand van het portfolio. Minstens één keer in de acht weken kunnen 
ouders op school zien waar het kind staat. In de kleutergroepen 
tonen kinderen hun tekeningen en werkjes, later zijn dat met name 
schriften en toetsen. Inmiddels is 60% van de ouders op school 
present. Een uitbreiding wordt nog gezocht door de introductie van 
klassenbezoeken. Ouders kunnen dan een les bijwonen, om zo een 
indruk te krijgen van het hedendaagse lesgeven. Hiermee wordt 
gestart in schooljaar 2017-2018 voor de groepen 1 t/m 8.

 > Verdieping. De inhoud van de startgesprekken is verbeterd. De 
leerkrachten, ouders en leerlingen bespreken de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van de leerling, alsook de wijze van 
communiceren. Dit gebeurt aan de hand van een vooraf door ouders 
ingevuld praatpapier. Kwaliteiten en ontwikkelpunten van de leerling 
komen aan bod.

 > Verankering. De startgesprekken zijn structureel opgenomen in de 
gesprekscyclus van het schooljaar. De startgesprekken vinden plaats 
telkens in september,

Effectieve interventies hierbij:
 > Professionalisering van teamleden: leerkrachten kunnen, door 

gebruik te maken van het praatpapier, de inhoud van het gesprek 
meer richten op de ontwikkeling van de leerling.

 > Reorganisatie van het primaire proces: invoering van de start-
gesprekken telkens in het begin van het nieuwe schooljaar (septem-
ber) en portfolio-inzage momenten minimaal eens per acht weken.

 > Wederzijdse	afhankelijkheid	creëren	tussen	leerkrachten,	ouders	en	
leerling: betrokkenen zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikke-
ling van de leerling.

 > Reorganisatie van de scholings- en overlegstructuur: startgesprek-
ken en portfolio-inzage momenten zijn structureel toegevoegd aan 
de gesprekscyclus gedurende het schooljaar tussen leerkracht, 
ouders en leerling.

2.5.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee? 

Basisschool Mijn Spoor is niet de enige school waar een geringe belangstel-
ling voor reguliere ouderavonden is. Omgaan met ouders vraagt in deze tijd 
om een andere aanpak (De Vries, 2013). Reguliere informatie bijeenkomsten 
voor ouders lijken niet meer te werken. Informeren alleen is niet meer 
voldoende. Voor het welzijn van het kind is het belangrijk meer met de 
ouders in gesprek te gaan, waarin duidelijke verwachtingen naar elkaar 
uitgesproken worden. 
Door de inzet van startgesprekken zijn ouders nu beter op de hoogte van 
wat op onze school gebeurt en waar ze thuis mee verder kunnen. Voorheen 
werd vrijwel standaard naar het volgende oudergesprek in december 
verwezen. Nu wordt er over het algemeen gekeken naar de voortgang van 
het kind en als de onderwijsbehoefte vraagt om vaker een afspraak te 
maken, doen we dat. Het contact met ouders is opener en gemakkelijker 
geworden. Of dit terug valt te zien in de leerprestaties van de leerlingen 
dat ouders meer betrokken zijn? Dat zou een aanleiding kunnen zijn voor 
een vervolgonderzoek. Het planmatig implementeren van de verandering 
volgens een stappenplan (Kotter, 1997) heeft ertoe geleid dat uiteindelijk 
alle collega’s zijn meegegaan in de verandering. Het meten van de 
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veranderbereidheid (Metselaar, 2011) heeft de veranderbereidheid zichtbaar 
gemaakt. Vervolgens is daar gerichte actie opgezet door met de collega’s in 
gesprek te gaan. Dit heeft voor verheldering gezorgd en op deze wijze een 
positieve bijdrage geleverd in de implementatie.

2.5.5 Hoe zijn resultaten verspreid? 

De resultaten zijn door middel van presentaties in de teamvergadering 
gedeeld. Op de onderzoekmiddag van de Nieuwste Pabo te Sittard in mei 
2017 hebben twee CoP-leden een presentatie gegeven over het verander-
proces wat betreft het verhogen van de ouderbetrokkenheid op Basisschool 
Mijn Spoor. Door middel van jaarlijkse activiteitenverslagen is verslag 
uitgebracht aan de projectleiding van het Leerlandschap van Communities.
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2.6 Het economisch rendement van CoPs 

Jeroen Klijs

Het is de leerkracht die het doet, is een veel gebruikte 
uitspraak, ook bij CoPs. De kwaliteit van het onderwijs 
is sterk afhankelijk van de tijd die de leerkracht aan 
een CoP-onderwerp en aan de leerling besteedt. De 
BETA methode brengt in kaart wat er gebeurt met een 
eenmalige investering in uren en berekent hoeveel 
uren de leerkracht door die eenmalige impuls (CoP) zijn 
onderwijs aanpast. Door het aantal uren te vermenig-
vuldigen met de kosten per uur, wordt duidelijk wat de 
eenmalige investering economisch oplevert. Jeroen Klijs 
is zelfstandig onderzoeker vanuit het bedrijf Mattch. Dit 
onderzoek is eerder beschreven in ‘Samen Leren en Inno-
veren: versterken van samenwerken is het versterken 
van gezamenlijke leerprocessen, Opbrensten vanuit de 
CoPs’ (Buijsers, Hennissen, & Simons, 2018).

2.6.1 Aanleiding

Sedert 2011 is er op basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg gewerkt met 
CoPs (Communities of Practices). CoPs zijn leergemeenschappen om de 
professionele ontwikkeling van leerkrachten te stimuleren door het uitwisse-
len van ervaring met andere leerkrachten op de werkplek. Een CoP bestaat 
uit een groep (a.s) leraren die samen een zorg, probleem of passie met 
betrekking tot een urgente problematiek van de school delen en hun kennis 
en vaardigheden hieromtrent continue verdiepen (Hennissen, 2015). Veelal 
wordt er door CoPs gezegd dat ze belangrijk zijn, een bijdrage leveren aan 
schoolontwikkeling, individuele leerkrachten een onderzoekende houding 
ontwikkelen en de leerlingen er beter van worden (zie par. 2.1 van dit boek, 
Hennissen & Goes, 2019). De vraag is of we meer greep kunnen krijgen 
op wat het werken in een CoP oplevert. Een belangrijke maatstaf is het 
aantal uren dat een leerkracht investeert in een onderwerp. Omdat het de 
leerkracht is die er toe doet, gaan we uit van het aantal uren dat in tijd wordt 
ingezet door de leerkracht (en school) aan een onderwerp, welke kennis dat 
dat oplevert en hoeveel uur dat het onderwijs daardoor is aangepast. Het is 
belangrijk om te kijken naar wat er aan tijd is geinvesteerd en in welke mate 
het geresulteerd en gerendeerd heeft. De onderzoeksvraag is ‘Wat zijn de 
rendementen op investeringen in CoPs?’
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2.6.2 Hoe is te werk gegaan?

De BETA methode (Bach & Matt, 2005) is ontwikkeld om de economische 
effecten van investeringen in kennis transparant te maken. De methode 
gaat na welke vormen van kennis ontwikkeld zijn als er gewerkt wordt 
met CoPs in een school, en hoeveel tijd daarmee gepaard gaat. De vier 
vormen zijn: technologisch leren (nieuwe diensten, octrooien), sociaal 
leren (verbeterde contacten, reputatie), organisatorisch leren (effectievere 
overlegstructuur, coordinatie) en menselijk kapitaal (verbetering kwaliteit en 
kwantiteit personeel) (Tabel 2.11).

Tabel 2.11: Economische effecten gevonden bij twee CoPs, ingedeeld naar categorie 
van leren.

Bij twee CoPs (Spellingsonderwijs, Veilige School) van basisschool De Neer-
akker in Heythuysen is met behulp van interviews vastgesteld welke vormen 
van leren en welke economische effecten optreden bij het werken met 
CoPs. Met behulp van een vragenlijst is vervolgens aan alle leerkrachten van 
de school gevraagd om aan te geven hoeveel uren ze aan de verschillende 
vormen besteden. Per leerkracht is per activiteit vastgesteld welke vorm van 
leren aan de orde is en voor hoeveel uur daaraan is besteed. Bovendien is 
uitgerekend hoeveel tijd er aan overhead is besteed, zowel binnen de school 
als door anderen in een project (bv. de Nieuwste Pabo).

2.6.3 Wat zijn de resultaten?

Figuur 2.6: Economische effecten per CoP per categorie 
 
Uit Figuur 2.6 blijkt dat het economisch effect van de categorie menselijk 
kapitaal het grootste is bij beide CoPs. De leerkrachten geven aan dat veruit 
het meeste tijd is besteed aan het veranderen van hun eigen gedrag in hun 
les: nieuwe manier van spellingsinstructie en het geven van toppies (veilige 
school). Daarnaast is veel tijd besteed aan het eigen maken van de nieuwe 
kennis, bijvoorbeeld door het volgen van trainingen rondom onderzoek, 
spelling of gedrag.

De categorie onderwijsinnovatie is op een na het grootste. Het betreft hier 
werkbezoeken aan andere scholen, literatuuronderzoek, dataverzameling 
en het maken van tools. De categorie organisatorisch leren bevat alle 
overleggen die nodig zijn om een en ander mogelijk te maken, zowel binnen 
als buiten de school.

De vraag is of de uren die geinvesteerd zijn, evenveel, meer of minder ren-
deren	en	of	dit	verschillend	is	voor	de	verschillende	categorieën	van	leren.	
Daarvoor is het aantal uren dat primair is geinvesteerd en het aantal uren 
dat een en ander heeft opgeleverd vermenigvuldigd met een uurbedrag. Op 
deze wijze kan per categorie vastgesteld worden of de opbrengsten meer of 
minder zijn dan de investering.

8584



 

Figuur 2.7: Investeringen en de daaruit voortvloeiende economische effecten van de CoP 
Effectief Spellingonderwijs uitgedrukt in bedragen.

In Figuur 2.7 is voor de CoP Effectief Spellingonderwijs uitgedrukt in bedragen 
in welke mate de initiele investering (gele lijn) gedurende de jaren bijgedragen 
heeft	aan	investeringen	in	een	van	de	categorieën.	De	categorie	Menselijk	
kapitaal groeit gestaag en het veelvoudige van de oorspronkelijke investering. 
Als een leerkracht de kennis opgedaan uit de CoP effectief spellingonderwijs 
iedere week twee uur toepast in de les, en de NRO een leerkracht €61 per uur 
toegekend, is er iedere week een economisch effect ter waarde van €122. 
Als een collega van de leerkracht mee gaat doen, wordt het economisch 
effect groter. Als leerkrachten in een school onderling hun activiteiten over 
spellingonderwijs afstemmen, is dit een economisch effect gerelateerd aan 
organisatorisch leren. Als leerkrachten hun vaardigheden in spellingonderwijs 
met	cursussen	verder	verfijnen,	zijn	dit	economische	effecten	gerelateerd	aan	
de waarde van de leerkrachten, het menselijk kapitaal van een school.

2.6.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Ook al betreft het hier een eerste pilot rondom het toepassen van deze 
methodiek in het onderwijs. Het onderzoek laat meteen zien dat investeringen 
in een CoP leiden tot verschillende soorten leren binnen de school, zoals met 
betrekking tot Menselijk Kapitaal, Organisatorisch leren en Onderwijsinnovatie. 
Bovendien laat het zien dat de eenmalige investering in tijd tot wel 10x toe-
neemt bij de uitvoering. Dit beeld komt tegemoet aan het idee in het onderwijs 
dat sommige innovaties wel bijdragen en andere niet of nauwelijks; of te wel bij 
een innovaties die bijdraagt, zie je dat leerkrachten ander gedrag hebben geleerd 
en dat blijven toepassen. Het blijven toepassen, betekent dat leerkrachten 
langdurig uren blijven investeren om de innovatie te realiseren.

De meerwaarde voor het onderwijs is dat de BETA methode een methode 
biedt om investeringen in onderwijs bespreekbaar te maken. De transparan-
tie van de methode helpt om renderende investeringen te benoemen. Voor 
mensen in het onderwijs zal het duidelijk zijn dat het juist die investeringen 
zijn die met leerlingen te maken hebben en die urgentie hebben bij de 
leerkrachten, dus waar de leerkrachten de lead hebben. Voor beleidsmakers 
is dit niet zo duidelijk. Dit onderzoek helpt ook hen om hun investeringen 
dusdanig te plannen dat ze direct ten goede komen aan de leerlingen en 
datgene wat urgentie heeft volgens de leerkrachten. 

2.6.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De resultaten zijn verspreid via drie presentaties: Allereerst zijn ze 
gepresenteerd tijdens de jaarlijkse onderzoeksmiddag te Sittard, tijdens 
welke veel scholen en leden van CoPs aanwezig zijn, op 10 mei 2017. Ze 
zijn vervolgens gepresenteerd tijdens de slotconferentie van Versterken 
Samenwerken tussen Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) te Utrecht, op 
14 juni 2017. Tenslotte zijn ze gepresenteerd aan de stuurgroep Opleiden in 
de School van de Nieuwste Pabo, 18 september 2017 te Sittard. Het gehele 
onderzoek is gepubliceerd op de website van het lectoraat (Mattch, 2017).
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Het in toenemende mate online 
begeleiden vraagt per bekwaamheid 
om een aanvulling van de 
beroepsstandaard.”
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3
De kwaliteit 
van de  
opleiders 

De competenties van lerarenopleiders zijn beschreven in de beroeps-
standaard (Melief, van Rijswijk, & Tigchelaar, 2012). Naast de grondslag als 
basis	voor	het	competentiesprofiel	zijn	er	vier	specifieke	competenties:	een	
agogische, een opleidingsdidactische, een organisatorisch-beleidsmatige en 
een ontwikkelingsgerichte. 

Als het online begeleiden betreft, dan onderscheiden Ankie van de Broek 
en Marcel Graus (3.1) vier online begeleidingscompetenties van opleiders, 
analoog aan een indeling van Berge (1995). Het gaat om een agogische, 
een pedagogisch-didactische, een organisatorische en een technische. Het 
in toenemende mate online begeleiden vraagt per bekwaamheid om een 
aanvulling van de beroepsstandaard.

De invulling van de agogische rol kan getypeerd worden aan de hand van 
het MERID-model (Crasborn & Hennissen, 2010), waarbij de mate van 
sturing van het gesprek bepaald kan worden door of de begeleider of de 
student. Het onderzoek van Paul Hennissen en Juanje Mena (3.2) laat zien 
dat de keuze die de begeleider maakt voor een bepaalde mate van sturing 
bepalend is voor de ontwikkeling van praktijkkennis van de student. Ook 
het onderzoek van Nardie Fanchamps (3.3) gaat na wat het effect is van 
leerkrachtinterventies op het leerproces van de lerende. 

De invulling van de pedagogisch-didactische rol is meer inhoudelijk. In de 
bijdrage van Paul Hennissen en Frank Crasborn (3.4) wordt het integratief 
begeleiden op de werkplek bepleit en modellen en methodieken besproken 
om het opleidingsdidactisch handelen vorm te geven. De mate waarin het 
opleiders lukt om een integratie van praktijk, theorie en persoon te realiser-
en, is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het leren.bekwaamheid 

opleiders

TheoriePraktijk

Persoon

Instituut Werkplek

Ontwikkelings-
bekwaam

Grondslag

Opleidings-
didactisch
bewakaam

Agogisch
bekwaam

Organisatorisch
en beleidsmatig 

bekwaam

Figuur 3.1: Bekwaamheidsgebieden van lerarenopleiders  
(Melief, van Rijswijk, & Tigchelaar, 2012).
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3.1 Begeleidersrollen voor het online begeleiden   
 van reflectieve blogs

      Ankie van de Broek en Marcel Graus 

Deze publicatie geeft een doorkijkje in het nog lopend 
onderzoek naar de definiëring van online begeleidersrol-
len voor lerarenopleiders. In dit artikel worden de online 
begeleidersrollen beschreven en geplaatst in de context 
van online begeleiden van reflectief bloggen en wordt 
een aanzet gegeven naar het beschrijven van de online 
begeleidingscompetentie in de vorm van een competen-
tieraamwerk. 

3.1.1 Aanleiding

Een van de doelen van de Nieuwste Pabo is om de student op te leiden 
tot een zelfsturend professional met een eigen verantwoordelijkheid voor 
het leerproces gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen. In het 
studiejaar 2013-2014 is op de Pabo het Leerplein™ in gebruik genomen; 
een combinatie van een digitaal portfolio en een online platform waarin 
studenten kennis delen, onderling en met hun begeleiders. Kennisdeling 
vindt	plaats	door	middel	van	‘reflectief	bloggen’.

Het	schrijven	van	reflecties	is	een	belangrijk	medium	om	binnen	de	
lerarenopleiding te werken aan de ontwikkeling van de leraarsidentiteit. De 
ontwikkeling van een leraarsidentiteit wordt enerzijds gekenmerkt door 
het verwerven van kennis en vaardigheden over lesgeven, en anderzijds 
wordt het beïnvloed door persoonlijke eigenschappen en bevindingen 
betreffende	het	leraarsvak	en	specifieke	professionele	kenmerken	van	het	
beroep (Beijaard, 2009). Het schrijven helpt om de opgedane ervaringen 
in de praktijk te organiseren, te ordenen en te structureren. Het effect van 
het afstand nemen van de praktijk is dat het bewustzijn over het handelen 
vergroot wordt (Ribbers & Waringa, 2012) en studenten een beter beeld 
ontwikkelen van wie ze als leerkracht zijn en willen worden. Daarnaast 
kan schrijven een belangrijk hulpmiddel zijn voor het verbeteren van 
reflectieve	vaardigheden	gericht	op	de	ondersteuning	van	de	professionele	
ontwikkeling. 

Lerarenopleiders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
leraarsidentiteit	van	studenten (Beijaard,	2009).	Een	begeleidingsmiddel	
hiervoor is de dialoog tussen lerarenopleiders en studenten. Het online 
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begeleiden van identiteitsontwikkeling vraagt om nieuwe rollen en 
competenties van de lerarenopleider (cf. Adnan, 2017). De vraag is hoe die 
nieuwe	rollen	voor	het	begeleiden	van	online	reflectie	er	uit	zien.

3.1.2 Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is de literatuur bestudeerd aangaande tijd- en plaatsonafhankelijk 
begeleiden. Veel onderzoeken gaan over het begeleiden van online instructie 
binnen een online cursus via het internet. Berge (1995) beschrijft de 
rol van de online instructeur als ‘facilitator’ met als belangrijkste rol het 
modelleren van effectief onderwijs en het leveren van de e-inhoud. Hij 
noemt	vier	specifieke	rollen	die	van	belang	zijn	voor	online	begeleiders:	
de pedagogisch-didactische rol, de sociale rol, de organisatorische rol 
en de technische rol. De rollen van Berge vormen het uitgangspunt bij de 
totstandkoming van de online begeleidingscompetentie en zullen hieronder 
nader worden toegelicht.

Pedagogisch-didactische rol 
Deze begeleidingsrol betreft de inhoudelijke kant van online begeleiden. Van 
de online begeleider wordt verwacht dat hij algemeen pedagogisch-didac-
tische kennis en vakkennis (Tominaga & Kogo, 2018) inzet tijdens de online 
dialoog. Hij is op de hoogte van inhoudelijke concepten, onderwijskundige 
principes en leerkrachtvaardigheden en kan pendelen tussen praktijk en 
theorie. Inhoudelijk hoeft hij niet even deskundig te zijn als een vakdocent; 
hij moet echter in staat zijn inhouden te begrijpen en een inschatting 
kunnen maken van de capaciteiten en behoeften van de student om op 
basis daarvan hulp te kunnen bieden zoals het leggen van verbindingen met 
bijdragen van medestudenten en het aandragen van bronnen (Jimenez, 
Rodríguez, & Vidal, 2017).

Sociale rol 
Deze begeleidersrol betreft de communicatieve en interactieve kant van 
online begeleiden. In een online omgeving wordt verwacht dat studenten 
leren communiceren onder andere met leeftijdsgenoten (Murugaiah & 
Thang, 2010) zodat ze door middel van communicatie en samenwerking 
kunnen komen tot kennisconstructie (Aksal, 2009). Het is belangrijk in 
de	online	omgeving	een			communicatieve	sfeer	te	creëren	die	dialoog	en	
collectieve kennisopbouw stimuleert, onafhankelijk van de afwezigheid 
van non-verbale communicatie (Strømman, 2015). Sociale en emotionele 
interacties zijn essentieel voor motivatie en leren (Murugaiah & Thang, 
2010); online communiceren gaat echter niet vanzelf. De online omgeving 
moet vriendelijk, uitnodigend en veilig zijn (Berge, 1995). Studenten hebben 
sociale ondersteuning nodig om in een online omgeving tot leren te komen, 
met name wanneer ze voor het eerst kennismaken met de online omgeving 
(De Metz & Bezuidenhout, 2018). 

Organisatorische rol 
Deze begeleidersrol betreft de organisatorische, regulatieve en uitvoerende 
kanten van online begeleiding. Online leren en online begeleiden vereisen 
specifieke	plannings-	en	organisatorische	vaardigheden	van	zowel	de	
student als van de online begeleider. Begeleiding stimuleert de betrokken-
heid en kan een positieve invloed hebben op de resultaten van de student. 
Om de student te laten ervaren dat online interacteren en communiceren 
goed bestede tijd is, is voorwaardelijk dat online interacties met sterk 
leiderschap en een duidelijke koers beheerd worden (Berge, 1995). Deze 
begeleidersrol kan worden onderverdeeld in drie vormen van support. Ten 
eerste is de online begeleider bekwaam in het managen van de emoties 
van de student door affectieve ondersteuning te bieden, gericht op het 
versterken van het zelfvertrouwen van de student. Ten tweede is de online 
begeleider bekwaam in de organisatie en opbouw van het online leerproces. 
Ten derde is de online begeleider bekwaam in de procesbegeleiding van de 
leerervaring en de leercontext van de student (Comas-Quinn, De los Arcos & 
Mardomingo, 2012; Murugaiah & Thang, 2010).

Technische rol
Deze begeleidersrol betreft de technische kant van online begeleiding. Het 
doel is om de technologie transparant te maken, zodat de student zich 
zonder technische belemmeringen kan concentreren op de educatieve 
taak die hem te wachten staat (Berge, 1995). Hoewel in de literatuur de 
meningen verdeeld zijn over de mate waarin de online begeleider hulp zou 
moeten kunnen geven bij technische problemen, geldt dat hoe beter de 
online begeleider bekend is met de vereiste technologie, hoe meer hij zich 
kan richten op het beoogde leerproces (Berge, 1995). Adequaat reageren 
op technische problemen leidt ertoe dat soepele interactie mogelijk wordt 
en de betrokkenheid van de studenten hoog blijft De online begeleider 
is bekwaam in het gebruik van technologische media, is in staat om de 
student vertrouwd te maken met de technologische media, kan studenten 
toegang geven tot online leerfaciliteiten en aanwijzingen geven over 
technische problemen en waar nodig doorverwijzen naar beschikbare 
technische ondersteuning. (Murugaiah & Thang, 2010).

Een conceptueel raamwerk voor de online begeleidingscompetentie 

Om de online begeleidingscompetentie te kunnen duiden, zijn de vier 
beschreven rollen vertaald en uitgewerkt naar kennis-, vaardigheids- en atti-
tude-aspecten passend bij de context van dit onderzoek. Het beschrijven van 
de kennis- en vaardigheidsaspecten van online begeleiden in dit onderzoek 
heeft	betrekking	op	reflectief	bloggen	en	helpt	de	opleider	om	de	focus	van	
de	reflectie	te	verscherpen	en	de	dialoog	te	verdiepen.	Het	beschrijven	van	
de attitude-aspecten heeft betrekking op de gevoelens met betrekking tot 
het gebruik van ICT (affectief), op de percepties en meningen over ICT in het 
onderwijs en de daarbij behorende onderwijsstijl (cognitief) en op het gedrag 
en zelfvertrouwen dat getoond wordt als online begeleider (Tabel 3.1).
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Tabel 3.1: Een conceptueel raamwerk voor de online begeleidingscompetentie 

De elementen van de online 
begeleidingscompetentie

Dat wil zeggen dat een online begeleider beschikt over 

Kennis en vaardigheden: Attitude

Pedagogisch-didactische rol
Het toespitsen van online 
discussies op kritische 
concepten, onderwijskundige 
principes en leerkrachtvaar-
digheden.

om online begeleiden van reflectief 
bloggen te bevorderen uitgaande van 
de inhoud van de online dialoog, met 
het doel deze toe te spitsen op kritische 
concepten, onderwijskundige principes 
en leerkrachtvaardigheden.

Affectief (A)
Gevoelens met 
betrekking tot 
(het gebruik) van 
ICT  
 
Cognitief (C) 
Percepties en 
meningen over 
ICT in onderwijs, 
persoonlijke on-
derwijsfilosofieën 
en pedagogische 
stijl 
 
Gedrag (G)
Zelfvertrouwen 
om als online 
begeleider 
te kunnen 
functioneren 
 

Sociale rol
De benodigde interpersoonlij-
ke factoren ten behoeve van 
de leer- en reflectieprocessen 
van de student met proactieve 
aandacht voor relaties en 
collectieve leerprocessen
 

om online begeleiden van reflectief 
bloggen te bevorderen uitgaande van de 
vorm van de dialoog, 
mede gericht op het geheel van 
interpersoonlijke factoren ten behoeve 
van de leer- en reflectieprocessen 
van de student, waaronder proactieve 
aandacht voor relaties en collectieve 
leerprocessen.

Organisatorische rol
De benodigde procedurele, 
regulatieve, organisatorische 
en administratieve 
vaardigheden t.b.v. online 
reflectieprocessen.

omtrent procedurele, regulatieve, 
organisatorische en administratieve 
elementen die (online begeleiden van) 
reflectief bloggen ondersteunen.
 

Technische rol
Het functioneel inzetten van 
elektronische middelen als 
communicatie- en verslagme-
dium, en het ondersteunen 
van de student bij technische 
problemen die de vooruitgang 
van het online reflectieproces 
kunnen vertragen of 
verstoren.

om elektronische middelen in te zetten 
als communicatie- en documentatieme-
dium ten behoeve van (online begeleiden 
van) reflectief bloggen 
om de student te ondersteunen bij 
technische problemen die de voortgang 
van het online reflectieproces vertragen 
of verstoren.

3.1.3 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De beschrijving van de rollen die een online begeleider kan vervullen, geeft 
inzicht in hetgeen een lerarenopleider nodig heeft bij de online begeleiding 
van	studenten	die	reflectief	bloggen.	Het	inzicht	wordt	versterkt	als	
voor elk van de vier rollen de kennis-, vaardigheids- en attitudeaspecten 
beschreven zijn. De combinatie van de vier rollen en de kennis-, 
vaardigheids- en attitudeaspecten vormen een omschrijving van de online 
begeleiderscompetentie voor lerarenopleiders. Op basis van de uitwerking 
van de online begeleiders-competentie kan een lerarenopleider zijn eigen 
online begeleiderscompetentie inschatten, kan nagegaan worden welke rollen 
lerarenopleiders daadwerkelijk toepassen in het digitaal platform, en kan een 
professionaliseringstraject ontworpen worden dat lerarenopleiders helpt de 
online begeleiderscompetentie verder te ontwikkelen.

3.1.4 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De voorlopige resultaten zijn intern gepresenteerd tijdens kenniskringbijeen-
komsten van het lectoraat en extern tijdens de Onderwijs Research Dagen 
(ORD) op 28 juni 2019 te Heerlen. 
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3.2 Invloed van begeleidersrol op de ontwikkeling  
 van de praktijkkennis van studenten 
 
 
 

   Paul Hennissen & Juanjo Mena5

 

3.2.1 Aanleiding

Studenten beschrijven het leren op de werkplek als het meest invloedrijke 
aspect van hun opleiding tot leraar (Standal, Moen, & Moe, 2014). Voor 
een groot deel komt dit door de individuele begeleiding op de werkplek. 
Effectieve individuele begeleiding draagt bij aan de ontwikkeling van het 
handelen in de praktijk en de kennis en overtuigingen van de student (Mena, 
Hennissen, & Loughran, 2017b). Het is het gesprek tussen begeleiders 
en	student	dat	belangrijk	is	voor	de	student	om	zijn	ideeën	over	het	
vormgeven	van	onderwijs	te	ontwikkelen	(Loughran,	2006).	Reflecteren	op	
een onderwijservaring tijdens een begeleidingsgesprek helpt de student om 
een eigen ervaring om te zetten in praktijkkennis deze te verbinden met de 
theoretische concepten die geïntroduceerd zijn in het instituutsprogramma 
op de universiteit. Het doel van dit onderzoek is nagaan in hoeverre de 
begeleidersrol de ontwikkeling van de praktijkkkennis van de student 
beïnvloedt.

3.2.2 Hoe is te werk gegaan?

De literatuur spreekt veelal over een kloof tussen praktijk en theorie (Hennis-
sen, Beckers, & Moerkerke, 2017). Traditioneel proberen lerarenopleidingen 
om de kloof te verkleinen door te starten bij de conceptuele kennis, waarbij 
de studenten gevraagd wordt om deze te integreren in hun gedrag tijdens 
het practicum op de werkplek. Dit blijkt voor studenten heel lastig te zijn. 
Sedert de jaren tachtig proberen opleidingsinstituten inductieve aanpakken 
waarbij het startpunt ligt bij de leerervaring van de student. Deze ontwikke-
ling wordt de ‘practicum turn in teacher education’ (Mattsson, Eilertson, & 
Rorrison, 2011) genoemd. Een belangrijk element in de inductieve aanpak is 
de rol van de begeleiders op de werkplek. De belangrijke rol van de bege-
leiders ligt in het ondersteunen van het leren van praktijkervaringen en bij 
het omzetten van ervaringen in praktijkkennis. Zij ondersteunen de student 
bij	het	reflecteren	op	zijn	veelal	onbewuste	handelen	(tacit	knowledge)	en	
expliciteren van zijn praktijkervaringen. 

5  Juanjo Mena Marcos is associate professor aan de Educatieve Faculteit van de 
Universiteit of Salamanca, Spanje.
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Figuur 3.2: Koppeling praktijk-theorie (Hennissen, Beckers, & Moerkerke, 2017)

Begeleiders	op	de	werkplek	kunnen	specifieke	rollen	vervullen	die	de	studenten	
helpen bij het begrijpen van hun eigen praktijkervaringen als leraar en bij het 
expliciteren van de praktijkkennis van de student. Een manier om de vormen 
van ondersteuning van de begeleiders op de werkplek te begrijpen is het 
MERID-model (Crasborn & Hennissen, 2010). Het bestaat uit twee dimensies: 
inbreng (wie bepaalt het onderwerp van het gesprek) en directiviteit (de mate 
waarin de mentor het gesprek stuurt. De combinatie van de twee dimensies 
levert vier begeleidersrollen op: initiator, leider, adviseur en aanmoediger.

De praktijkkennis van de student kan onderverdeeld worden in vier typen kennis 
die zichtbaar worden in begeleidingsgesprekken: beschrijvingen, oordelen, 
regels en producten (Mena, Garcia, & Tillema, 2013). Beschrijvingen en 
oordelen	vormen	het	eerste	niveau	van	situatiespecifieke,	narratieve,	kennis.	
Regels en producten vormen het tweede niveau van generaliseerbare kennis, 
waarbij abstracte informatie is gegeneraliseerd van de context waarin het 
plaatsvond. 

Deze	studie	onderzoekt	in	hoeverre	een	specifieke	mentorrol	van	invloed	is	op	
de ontwikkeling van de praktische kennis van de student.

In de context van het programma van de Nieuwste Pabo te Sittard is een 
curriculum ontwikkeld waarbij elke tien weken een gesprek plaatsvindt tussen 
de begeleiders en de student op de werkplek. Elk gesprek is tussen een student 
en drie begeleiders (schoolopleider, instituutsopleider, werkplekbegeleider (ook 
mentor genoemd)). Vier gesprekken uit het tweede jaar zijn geselecteerd, opge-
nomen per video, getranscribeerd in het Nederlands en vertaald in het Engels. 
De gesprekken zijn via twee procedures geanalyseerd: TurnTtaking Analysis 
(TTA) en Propositional Discourse Analysis (PDA). TTA is gebruikt om na te 
gaan welke vaardigheden en rollen de begeleiders gebruikten; PDA is gebruikt 
om na te gaan welke praktische kennis tijdens het gesprek is ingebracht. Ken-
nisontwikkeling tijdens een gesprek is laag als vooral de begeleiders de kennis 
inbrengen en hoog als de praktische kennis is ingebracht door de student. De 
kwantitatieve analyse bestaat uit frequencies en non-parametrische testen (chi 
square) met gebruik van Cramer’s V om het bestaan en de mate van mogelijke 
significante	verbanden	vast	te	stellen	(Mena,	Hennissen,	&	Loughran,	2017a).

3.2.3 Wat zijn de resultaten?

De inbreng van de begeleiders bestond uit 1089 turns (67%) en de inbreng 
van de studenten uit 535 (33%). Ingebrachte kennis was eveneens ongelijk 
verdeeld: 73% van de propositions zijn geïntroduceerd door de begeleiders 
en 27% door de studenten. Het gebruik van begeleidersvaardigheden 
bepaalde de ontwikkeling van de praktijkkennis van de student. Van de 
begeleidersvaardigheden was 49% directief en 51% non-directief. The bege-
leidersvaardigheden samenvatten en vragen stellen (non-directief) zorgden 
voor de ontwikkeling van generaliseerbare kennis (p<0.05; Cramer’s V = 0.35 
for the four MC). Dit betekent dat directieve begeleidersvaardigheden vooral 
zorgden	voor	de	ontwikkeling	van	situatiespecifieke	kennis	(beschrijvingen	
en oordelen) en dat non-directieve begeleidingsvaardigheden de student 
hielpen	om	uit	te	stijgen	boven	de	specifieke	ervaring.	De	kennisontwik-
keling tijdens een gesprek waarin de leidersrol (imperator) werd vervuld is 
laag, en tijdens een gesprek waarin de rol van aanmoediger (encouragor) 
werd vervuld hoog. 

De dominante begeleidersrol blijkt in deze studie de leidersrol (imperator) 
te zijn. Dit is in lijn met eerder onderzoek naar het gedrag van begeleiders 
tijdens begeleidingsgesprekken op de werkplek (Crasborn & Hennissen, 
2010).	Het	trainen	van	specifieke	vaardigheden	behorende	bij	de	rol	van	
aanmoediger (encourager) effectief bleek te zijn. Trainingen zorgen voor 
meer	flexibiliteit	in	het	gedragsrepertoire	van	begeleiders.	Het	gebruik	van	
de rol van initiator en aanmoediger geeft meer mogelijkheden voor de 
student om actief te participeren in het gesprek hetgeen uiteindelijk leidt 
tot de ontwikkeling van praktische kennis op een hoger abstractieniveau. 
Het dient vermeld te worden dat er sprake is van een kleine steekproef die 
de generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt. Echter, de nauwkeurige 
analyses van deze studie illustreren trends en mogelijkheden die opgepakt 
kunnen worden in verschillende landen onder verschillende situaties. 

3.2.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De	studie	laat	zien	dat	de	specifieke	begeleidersrol	invloed	uitoefent	op	de	
ontwikkeling van praktijkkennis van de student. Het houden van gesprekken 
op de werkvloer met studenten heeft als doel de ontwikkeling van de kennis 
van de student door het expliciteren van ervaringen. De keuze van de 
begeleider	voor	een	specifieke	rol	bepaalt	de	vorm	en	de	mate	van	ken-
nisontwikkeling. Het is voor begeleiders van belang om hiermee rekening 
te houden bij de keuze van de rol die ze vervullen tijdens de gesprekken. Als 
een	specifieke	begeleidingsrol	zo	belangrijk	is,	en	het	is	van	belang	om	deze	
te trainen, dan is het een opdracht voor een Samenwerkingsverband Samen 
Opleiden om begeleiders te trainen. 101100



 

3.2.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De resultaten zijn internationaal gedeeld tijdens de jaarlijkse conferentie 
van de American Educational Research Association (AERA) april 2019 
te Toronto in Canada en de tweejaarlijkse conferentie van de Europese 
Associatie of Research on Learning and Instructie (EARLI) augustus 2019 te 
Aken in Duitsland. Bovendien is het gehele onderzoek beschreven onder de 
naam ‘Developing pre-service teachers’ professional knowledge of teaching: 
The	influence	of	mentoring	(Mena,	Hennissen,	&	Loughran,	2017a)	in	het	
tijdschrift Teaching and Teacher Education (TATE) in 2017. 
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3.3 Het effect van leerkrachtinterventies bij  
 programmeren op de ontwikkeling van  
 computational thinking

 
 

Nardie Fanchamps

Nardie Fanchamps onderzoekt met behulp van programmeeromgevingen 
de invloed van de begeleidend leerkracht op de ontwikkeling van computa-
tional thinking bij leerlingen in het basisonderwijs. Basisschool de Hovenier 
te Montfort werkt al langere tijd aan de ontwikkeling van Wetenschap 
en Techniek (W&T) in het onderwijs. De school wil meer aandacht voor 
programmeren en computational thinking, een relatief nieuw onderwerp 
binnen W&T. Nardie voerde een onderzoek uit waarbij leerlingen van groep 
1 tot en met 8 gedurende langere tijd programmeerden met robots. Op 
basis van de resultaten doet hij aanbevelingen welke competenties voor de 
leerkracht nodig zijn.

3.3.1 Aanleiding

In het hedendaagse onderwijs wordt onderzocht hoe programmeren struc-
tureel in het basisonderwijs moet worden ingebed. Er is weinig over bekend 
en er zijn veel vragen zoals: welke bijdrage levert het leren programmeren 
aan de cognitieve ontwikkeling, wat is de relatie tussen programmeren 
en computational thinking, en wat is de invloed van het handelen van de 
leerkracht daarbij (Morehead & LeBeau, 2005). Computational thinking 
is het kunnen oplossen van complexe problemen gebruikmakend van de 
fundamentele concepten van computerscience (Wing, 2006). Onderwijs 
in programmeren is een manier om de ontwikkeling van computational 
thinking bij leerlingen te stimuleren (Lye & Koh, 2014). Dit onderzoek gaat 
na in welke mate de instructiestijl met aanverwante leerkrachtinterventies 
tijdens het programmeren invloed heeft op de ontwikkeling van compu-
tational thinking skills (o.a. algoritmisch denken (stapsgewijze aanpak 
volgens vooraf vastgestelde, effectieve instructies), probleem decompositie 
(het opdelen in een aantal stappen), debugging (het verwijderen van fouten 
uit een serie), parallel denken (gelijktijdige mogelijkheden die naast elkaar 
bestaan). 
 
Eerder onderzoek toont aan dat leerkrachtinterventies tijdens 
programmeerlessen van invloed zijn op de beslissingsvaardigheid van 
leerlingen bij het oplossen van programmeerproblemen (Fanchamps, 2016), 
en een positief effect hebben op de ontwikkeling van computational thinking 
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skills	van	basisschoolleerlingen	(Pat‐El,	Tillema,	Segers,	&	Vedder,	2013).	
Leerkrachten	interveniëren	vaak	vanuit	een	directieve	stijl;	ze	gaan	uit	van	
hun eigen inzicht en verstrekken informatie (Petrou & Dimitrakopoulou, 
2003). Het kost de leerkracht moeite om terughoudend te zijn wanneer 
leerlingen met behulp van programmeren een probleem moeten oplossen 
(Valcke, 1985). Deze terughoudendheid van de leerkracht blijkt een 
belangrijke voorwaarde om onderzoekend leren en probleemoplossend 
handelen op basis van programmeeromgevingen bij leerlingen mogelijk te 
maken (Slangen, 2016). Er is dus ander leerkrachtgedrag nodig. Verwacht 
wordt dat leerkrachten die een meer scaffolding-achtige manier (vragen 
stellen, hulp aanbieden op het moment dat het nodig is en op de manier die 
nodig is) van begeleiding hanteren,  leerlingen verder in ontwikkeling kunnen 
brengen dan leerkrachten die een meer sturende, directe aanpak inzetten.

De volgende onderzoeksvragen zijn onderzocht: 

1. In welke mate heeft de instructiestijl (directieve instructie, 
scaffolding) invloed op het leren programmeren in een robotica 
SRA-leeromgeving?

2. In welke mate komt de door de leerkracht zelf ingeschatte 
instructiestijl overeen met de perceptie van de leerling van die 
instructiestijl?

3. In welke mate draagt programmeren m.b.v. Lego Robots bij aan de 
ontwikkeling van computational thinking skills. 

3.3.2 Hoe is te werk gegaan?

De opzet van het uitgevoerde onderzoek bestaat uit het inrichten 
van programmeersessies met zowel leerkrachten als met leerlingen 
basisonderwijs groep 1 t/m groep 8. Daarvoor is Lego Robots EV-3 als 
fysiek	tastbare,	visuele	programmeeromgeving	gebruikt,	die	specifiek	
is uitgerust om te programmeren met sensoren. De leerkracht biedt, na 
drie instructie-trainingen aangeboden door de onderzoeker, zelfstandig 
de Lego programmeeromgeving bij leerlingen aan en neemt de instructie 
en begeleiding van de leerlingen zelfstandig, zonder tussenkomst 
van de onderzoeker, ter hand. Op basis van het aanbod door de 
leerkracht gaan leerlingen vervolgens aan de slag om diverse robotica 
programmeerproblemen in tweetallen op te lossen. Daarbij hanteert de 
leerkracht een persoonlijke instructiestijl en eigen interventies.  
 
Via observatie zijn door de onderzoeker de door de leerkracht gehanteerde 
interventies en instructiestijl vastgelegd (onderzoeksvraag 1), is in kaart 
gebracht wat daarvan het effect is en in welke mate SRA-programmeren 
door de leerlingen is toegepast om de programmeerproblemen op te lossen. 

Leerlingen en leerkracht aan het werk 
met het programmeren van Lego robots.

 
Figuur 3.3: Leeromgeving tijdens het programmeren van Lego robots
 
Om	onderzoeksvraag	2	te	beantwoorden	is	voorafgaand	aan	en	na	afloop	
van het werken met deze programmeeromgeving bij zowel de leerlingen als 
bij de leerkrachten de ‘Assessment for Learning Questionnaire’ afgenomen 
(Pat‐El	et	al.,	2013).	Deze	gevalideerde	5-punts	vragenlijst	(volledig	
oneens – volledig eens) is gebruikt om de instructiestijl van leraren in kaart 
te brengen. De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen: “Ervaren volgen/
toezicht	op	het	leerproces”	(Perceived	monitoring	-	16	items)	en	“Ervaren	
mate/toepassing	van	scaffolding”	(Perceived	scaffolding	-	12	items).	Deze	
vragenlijst bevat o.a. vragen zoals “De leerkracht geeft mogelijkheden om 
zelf leerdoelen te bepalen”	/	“De leerkracht geeft hints om het onderwerp 
te helpen begrijpen”, en is doelbewust aan zowel de leerkrachten (versie 
leerkracht) als aan de leerlingen (versie leerling) voorgelegd, zodat de 
perceptie van de leerkrachten getoetst kan worden aan de perceptie van 
de leerlingen. Daardoor kan de invloed van een directieve instructie door 
monitoren van lesgeven en leren in beeld gebracht worden in een vergelijk 
met een op scaffolding gebaseerde begeleiding. Om bij leerlingen een effect 
op computational thinking te meten (onderzoeksvraag 3) is bij leerlingen 
als voor- en nameting de Computational Thinking-test afgenomen (Román-
González, Pérez-González, & Jiménez-Fernández, 2017).
 
  
3.3.3 Wat zijn de resultaten?

De resultaten op de eerste onderzoeksvraag over de invloed van de 
instructiestijl op het leren programmeren geven aan dat de instructiestijl van 
de leerkracht van betekenisvolle invloed is. Een analyse van de observaties 
laat zien dat leerlingen van groep 1 t/m groep 8 prima in staat zijn om 
functioneel Lego Robots te programmeren door gebruik te maken van het 
bijgeleverde computerprogramma. Leerlingen die begeleid zijn volgens 
scaffolding, zetten de reeds verkregen kennis veelvuldig in in nieuwe 
programmeersituaties en komen verder in een probleemoplossende aanpak 
in vergelijking met begeleiding volgens een directe instructiestijl. Verdere 

105104



indicaties laten zien dat leerkrachten, die een op scaffolding gebaseerde 
instructiestijl hanteren vooral het zelfsturend, probleemoplossend en 
zelf-analyserend vermogen van leerlingen bevorderen en daarbij met 
name gebruik maken van het stellen van vragen en het geven van hints. 
Leerkrachten met een directieve stijl bevorderen vooral het procedureel 
denken,	initiëren	het	functioneel	kunnen	programmeren	en	verhogen	de	
succeservaring van leerlingen en maken vooral gebruik van voordoen/
nadoen en overnemen, en stellen weinig vragen.

De resultaten op de tweede onderzoeksvraag over de mate waarin de door 
de leerkracht ingeschatte instructiestijl overeenkomt met de perceptie 
van de leerling van die instructiestijl, laten een verschil van inschatting 
zien (Tabel 3.2). Leerlingen waarderen de instructiestijl van de leerkracht 
minder hoog dan de leerkrachten zelf. Uit Tabel 3.2 is af te lezen dat de 
gemiddelden (M) op beide onderdelen (monitoring, scaffolding) van de 
vragenlijst sterk verschillen en is het verschil voor perceived scaffolding 
statistisch	significant	t (32) = 1.57, p = 0,001, 95% CI [0,15, 0,62]. Indicatief 
nauwkeuriger is dit verder af te leiden uit de mediaan (Mdn), die in beide 
categorieën	bij	de	leerlingen	beduidend	lager	ligt,	en	de	spreidingsbreedte	
(range),	die	bij	de	leerlingen	verder	uit	elkaar	ligt.	Een	nadere,	fijnmazigere	
bestudering van de afgenomen vragenlijsten maakt vervolgens kwantitatief 
zichtbaar	dat	de	leerkrachten	meer	vragen	met	als	antwoord	“eens”	en	
“volledig	eens”	beantwoorden,	maar	dat	leerlingen	hiervoor	beduidend	
lagere scores toekennen oftewel de leerkracht anders ervaren. Gezien 
het vergelijk in perceptie tussen beide onderzoeksgroepen is dit ronduit 
opvallend te noemen en kan dit een voedingsbodem voor de begeleidend 
leerkracht zijn om bij programmeerlessen de gehanteerde instructiestijl en 
interventies kritisch te beschouwen. 

Tabel 3.2: Assessment for Learning Questionnaire (leerkracht & leerling)

Perceived monitoring (16 items) Perceived scaffolding (12 items)

Groep n M SD range Mdn M SD range Mdn

Leerkr. 13 3.93 .45 3.75 – 4.75 3.94 4.15 .32 3.58 – 4.58 4.17

Leerl. 21 3.68 .45 2.75 – 4.50 3.75 3.76 .32 3.25 – 4.42 3.75

 
Noot: Leerkr. = Leerkracht; Leerl. = Leerling; n = aantal respondenten; M = 
gemiddelde; SD = standaardafwijking; range = spreiding in meetresultaat; 
Mdn = mediaan 
 

 

Het antwoord op de derde onderzoeksvraag over de mate waarin program-
meren bijdraagt aan de ontwikkeling van computational skills is terug te 
vinden	in	Tabel	2.	Hoewel	niet	significant,	laten	de	meetresultaten	(Tabel	
3.3) zien dat er een groei op de karakteristieken van computational thinking 
skills (problemen herformuleren, probleem decompositie, abstractie, 
algoritmes en procedures en parallellisatie) bij leerlingen zichtbaar is. In de 
nameting lossen leerlingen meer vraagstukken correct op en laten derhalve 
een hogere vaardigheid van computational thinking zien in vergelijk met 
de	voormeting.	De	computational	thinking-karakteristieken	“completion”,	
“debugging”	en	“sequencing”	laten	in	de	nameting	een	hogere	gemiddelde	
score (M), een kleinere standaardafwijking (SD) en een mindere spreiding 
in de meetwaarden (range) zien. Op basis hiervan is de conclusie dat door 
toedoen van SRA-programmeren leerlingen computational thinking skills 
ontwikkelen. 

Tabel 3.3: Development of Computational Thinking Skills (n = 21)

Pre-test Post-test

Variable M SD range Mdn M SD range Mdn

Totall (28) 1.01 .36 0.25 – 1.42 1.13 1.14 .22 3.58 – 4.58 1.13

CT-skill 
completion

.33 .11 0.08 – 0.50 0.33 .35 .09 0.25 – 0.50 0.33

CT-skill 
debugging

.19 .11 0.00 – 0.33 0.11 .25 .10 0.08 – 0.42 0.10

CT-skill 
sequencing

.49 .19 0.17 – 0.75 0.46 .54 .13 0.25 – 0.67 0.58

Noot: Variable = meetwaarde; Totall = aantal vragen correct in CT-question-
naire; completion = m.b.v. CT voltooid; debugging = problemen herformuleren; 
sequencing = opeenvolging; M = gemiddelde; SD = standaardafwijking; range 
= spreiding in meetresultaat; Mdn = mediaan 
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3.3.4 Wat kunnen anderen er mee?

Dit onderzoek helpt de leerkracht die programmeerlessen in de klas wil 
implementeren. Omdat het leren programmeren afhankelijk lijkt te zijn van 
de instructiestijl en de daarbij gehanteerde en passende interventies, rijst 
de vraag of een directe sturing van de leerkracht wel voldoet of dat juist een 
vrijere vorm gezocht moet worden waarbij leerlingen ondersteund worden 
door de leerkracht volgens een scaffolding-achtige instructiestijl. Dat vereist 
een vrijere vorm van werken voor leerlingen, en voor de leerkracht kennis 
van de te hanteren begeleidingsstijl in de vorm van te hanteren interventies. 
De benodigde competenties kunnen via training ontwikkeld worden.

Dit onderzoek maakt het effect van de leerkrachtinterventie via het 
programmeren van robots in de klas op computational thinking zichtbaar. 
Ook	draagt	de	opbrengst	bij	aan	het	aanscherpen	van	de	definitie	van	wat	
computational denken betekent voor de ontwikkeling van basisschoolleer-
lingen. 
Het leidt tot vier aanbevelingen: Ten eerste kan LEGO Robotics gebruikt 
worden	als	programmeer-leeromgeving.	Ten	tweede	kunnen	specifieke	
programmeerlessen opbrengsten in de klas verhogen.  Ten derde draagt 
SRA-programmeren6 bij aan de ontwikkeling van computational thinking 
skills van basisschoolleerlingen met een transfer naar andere disciplines 
en opleidingsgebieden/andere basisschoolvakken. Ten vierde vraagt 
een gedegen implementatie van programmeren in de klas een verdere 
professionalisering van de leerkracht.

3.3.5 Hoe zijn resultaten verspreid?

De eerste opbrengsten en bevindingen van dit onderzoek zijn tijdens de 
“Kennis	in	Bedrijf	dag”	van	22	november	2018	te	Roermond	gedeeld.	Ook	
zijn de eerste resultaten, uit een reeds eerder uitgevoerde pilotstudie, 
gedeeld tijdens de kenniskring-sessies van het lectoraat “Opleiden in de 
school”	van	de	Nieuwste	Pabo	en	tijdens		de	“Onderwijs	Research	Dagen”	
(ORD) 2019. Dit onderzoek was ondergebracht in een KIEM-projectstudie7 
en zal derhalve in de vorm van een rapportage formeel opgeleverd worden. 
Tevens vormt dit onderzoek en alle data de opmaat naar een nog te 
publiceren wetenschappelijk artikel in relatie tot het PhD-traject van de 
begeleidend onderzoeker. 

6  Aangeboden via DME’s: Direct Manipulation Environments
7  SVB/KIEM.21V01.051:  De kracht van de leerkrachtinterventie  
bij SRA-programmeren
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3.4 Integratief opleiden op de werkplek  
 Training in modellen en methodieken voor  
 opleidingsdidactisch handelen 
 
 

Paul Hennissen & Frank Crasborn

In dit artikel is gebruik gemaakt van het artikel 
‘Integratief begeleiden op de werkplek: modellen en 
methodieken voor opleidingsdidactisch handelen 
(Crasborn & Hennissen, 2019) dat verschenen is in Katern 
7 over opleidingsdidactiek van de Kennisbasis Leraren-
opleiders.

3.4.1 Aanleiding

De kwaliteit van het leren op de werkplek is afhankelijk van de mate waarin 
de student bewust gebruik maakt (agency) van de leermogelijkheden op de 
werkplek (affordance) en daarbij ondersteund wordt door de begeleiders op 
de werkplek. De kwaliteit van de begeleiding is afhankelijk van de agogische 
en opleidingsdidactische bekwaamheden als lerarenopleider. De agogische 
bekwaamheid is eerder beschreven in Vogelvlucht (Hennissen, 2015). De 
opleidingsdidactische bekwaamheid is volgens de beroepsstandaard onder 
meer van belang voor het bevorderen van de wisselwerking tussen praktijk 
en theorie, om studenten te helpen om het leren van ervaringen te verdie-
pen, te verbreden en theoretisch te verantwoorden en om leerprocessen 
voor studenten vorm te geven (Melief, Van Rijswijk, & Tigchelaar, 2012). De 
Nieuwste	Pabo	verzorgt	specifieke	trainingen	voor	schoolopleiders.	Een	van	
de trainingen is gericht op de ontwikkeling van de opleidingsdidactische 
bekwaamheid. In deze paragraaf wordt ingegaan op de achtergrond, opzet 
en uitvoering van de training.

3.4.2 Hoe is te werk gegaan?

Het kerndoel van opleidingsdidactisch handelen van opleiders is het 
integreren van praktijk, theorie en persoon. Opleiders ondersteunen 
(aanstaande) leraren bij het ontwikkelen van het praktisch handelen, dit te 
verdiepen met (praktijk)kennis en te verbinden met de identiteit als leraar 
(o.a. Crasborn, 2018). Het belang van dit integratieve perspectief wordt 
onderstreept vanuit conceptuele en empirische studies. Het conceptuele 
Ui-model (Korthagen & Nuijten, 2018) bestaat uit lagen: de buitenste lagen 
zijn gericht op de omgeving en het handelen van de persoon, een diepere 

laag op de overtuigingen, opvattingen en kennis van de persoon, en de 
binnenste lagen op de identiteit en betrokkenheid van de persoon. Het 
model maakt duidelijk dat zichtbaar handelen vanuit meerdere lagen wordt 
beïnvloed. De veronderstelling van het model is dat goed functioneren van 
leraren afhankelijk is van de mate waarin de lagen verbonden en op elkaar 
afgestemd zijn. 

Empirisch onderzoek (Clarke & Hollingworth, 2002) bevestigt het belang van 
afstemming tussen de verschillende lagen voor het optimaal functioneren 
van leraren. In hun integratief model voor professionele groei onderscheiden 
ze vier met elkaar in verband staande domeinen: het praktische domein 
(handelen), het externe domein (externe kennis), het persoonlijke domein 
(overtuigingen, identiteit) en het domein van de gevolgen. Een (aanstaande) 
leerkracht die leest over coöperatieve werkvormen (externe domein), die 
vervolgens in de klas een nieuwe coöperatieve werkvorm uitprobeert 
(handelingsdomein), en merkt dat de werkvorm ten goede komt aan de 
leerlingen (gevolg), verandert of versterkt in positieve zin zijn overtuigingen 
(persoonlijk domein). 

Figuur 3.4: Integratief model voor professionele groei (Clarke & Hollingworth, 2002). 

Reflectie	en	uitwerking	(enactment)	zijn	de	processen	die	zorgen	dat	het	
ene domein het andere beïnvloedt. Als alle vier de domeinen verbonden zijn 
in een zogenoemde ‘groei netwerk’ is er sprake van duurzaam integratief 
leren. De verschillende modellen benadrukken het belang van voldoende 
afstemming van praktijk, theorie en  persoon met als doel het stimuleren 
van het leren van (aanstaande) leraren. De modellen laten zien dat er 
verschillende startpunten (lagen of domeinen) zijn van waaruit het leren 
vorm kan krijgen. Het helpen ontwikkelen en verbinden van de verschillende 
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lagen bij (aanstaande) leraren vraagt van opleiders een gedifferentieerd 
arsenaal aan opleidingsdidactische modellen en methodieken. De afgelopen 
jaren zijn er vele modellen en methodieken beschreven in boeken, onderzo-
eken en het tijdschrift voor lerarenopleiders. Op basis van eigen ervaringen 
als opleiders en onderzoekers zijn een aantal modellen en methodieken 
geselecteerd en gekoppeld aan het startpunt van de driehoek praktijk, 
theorie en persoon, gebruikmakend van het kijkkader voor praktijken van 
samen opleiden (Crasborn et al., 2018). Aan de hand van de sleutelvraag ‘bij 
welk van de hoekpunten van de driehoek het startpunt of de focus van een 
model of methodiek ligt, zijn de modellen en methodieken ingedeeld in drie 
groepen: startend vanuit de praktijk, de theorie en de persoon.

3.4.3 Wat zijn de resultaten?

Tabel 3.4 geeft een overzicht van de modellen en methodieken die starten 
vanuit of de praktijk (linkerkolom), de theorie (middenkolom) of de persoon 
(rechterkolom). 

Tabel 3.4: Gegroepeerde voorbeelden van opleidingsdidactische modellen en metho-
dieken

Startpunt Praktijk(ervaring) (praktijk)theorie (leraar als) persoon

Voorbeelden -Observatie en feedback
-Bewust voordoen (VELG)
-Samen lesgeven
-Real time coaching
-Reflectie op ervaringen

Kennis voor de praktijk
-gericht oefenen
-werken met cases
Kennis in de praktijk
-concept mapping
-stimulated recall
Kennis van de praktijk
-praktijkonderzoek doen

-story-line
-spinnenmethodiek
-contrastanalyse
-kernreflectie
-fricties expliciteren
-muurtje bouwen
-vier stoelenmodel

De stuurkracht (agency) van de opleiders wordt vergroot als ze beschikken 
over een breed handelingsrepertoire aan modellen en methodieken, en aan 
vaardigheden om de verbindingen tussen de praktijk, theorie en persoon 
voor (aanstaande) leraren mogelijk te maken. 

Om opleiders te ondersteunen in hun opleidingsdidactische 
bekwaamheidsontwikkeling organiseert de Nieuwste Pabo trainingen 
voor opleiders. Dit jaar is de vroegere training rondom opleidingsdidactiek 
vernieuwd op basis van bovenstaand model. De training bestaat uit vijf 
dagdelen die verspreid zijn over het studiejaar, zodat de deelnemers tijd 
hebben om modellen in de praktijk uit te proberen. Het eerste dagdeel 
bestaat uit een orientatie die bestaat uit drie delen: De eerste oefening 
start vanuit de persoon (Er liggen ‘coachingskaarten’ op een tafel en de 
opdracht is: ‘kies een kaart die iets zegt over hoe jij jouw rol als begeleider 
van het leren van studenten ziet’). De tweede oefening start vanuit een 
ervaring en maakt gebruik van het VESIt-model (bedenk een succesvolle 

die je hebt uitgevoerd en waarbij je het gevoel kreeg dat de studenten iets 
hebben geleerd; beschrijf deze aan de hand van de sleutelvragen uit het 
kijkkader: wat heb je gedaan, wanneer, etc. en geef aan wat de (aanstaande) 
leraren hebben geleerd en wat zorgde voor het succes). De derde oefening 
is	het	oriënteren	op	de	verschillende	modellen	en	methodieken	uit	Tabel	
1 (de achterliggende artikelen van de verschillende modellen kunnen de 
deelnemers terugvinden op de portal van de Nieuwste Pabo). 

Vervolgens oefenen de opleiders ter voorbereiding op bijeenkomst 2 met 
modellen die starten bij de praktijk, ter voorbereiding op bijeenkomst 3 met 
modellen die starten bij de theorie en ter voorbereiding op bijeenkomst 4 
met modellen die starten bij de persoon. Tijdens de bijeenkomsten worden 
de geoefende modellen besproken en verdiept en vooral ingezoomd op 
de vaardigheden die nodig zijn om de verbindingen met de andere lagen 
te leggen. Ook presenteren de trainers oefeningen die starten vanuit een 
van de hoekpunten zodat de opleiders tijdens de bijeenkomst ervaringen 
opdoen	omtrent	het	werken	vanuit	een	specifiek	hoekpunt.	De	gehele	
training wordt afgesloten met de vraag in welke mate de opleiders zich 
opleidingsdidactisch hebben ontwikkeld en hoe ze daarbij een integratie van 
de verschillende lagen hebben gebruikt.

Of een model of methodiek effect heeft, is objectief moeilijk te bepalen 
gezien de vele variabelen die op de werkplek een rol spelen. Een vanzelf-
sprekende manier om te kijken naar het effect  is door in het model te kijken 
naar het domein van de gevolgen. Het is vooral van belang hoe de be-
trokkenen reageren op het handelen van de opleiders (praktijk). Immers een 
opleider raakt overtuigd van het gebruik van een model als de (aanstaande) 
leraar enthousiast is en laat zien dat hij zich ontwikkelt onder invloed van 
het gebruikte model. 

3.4.4 Wat hebben wij en anderen eraan?

Het ontwikkelen van de opleidingsdidactische bekwaamheid is voor elke 
lerarenopleider van belang. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoe-
nen met name vanwege het geringe overzicht over datgene wat het precies 
inhoudt. Deze bijdrage zorgt voor overzicht van de bestaande modellen 
en methodieken op basis van een indelingscriterium. Bovendien helpt het 
opleiders bij het beseffen van waar het omgaat, namelijk het ondersteunen 
van (aanstaande) leraren bij het integreren van de verschillende lagen 
(praktijk, theorie, persoon). Tenslotte ondersteunt een training gericht op 
het ontwikkelen van de opleidingsdidactische vaardigheid voor een brede 
aanpak binnen een samenwerkingsverband Samen Opleiden. Het gaat 
immers niet alleen om een individuele bekwaamheid, maar ook om een 
breed gedragen aanpak en visie op opleiden op de werkplek.
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3.4.5 Hoe is het verspreid?

De tekst is verspreid in Katern 7 van de kennisbasis voor lerarenopleiders 
rondom  Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we leraren op? Daarnaast vindt 
verspreiding plaats via de ingezette training voor opleiders.
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4
Internationale 
projecten

4.1 Politics of belonging: Promoting children’s  
 inclusion in educational settings across  
 borders

     Barbara Piškur,  
    Sarah Meuser,  
    Paul Hennissen

Het Nederland-Scandinavische onderzoeks-innovatie 
project ‘Politics of belonging’ is gericht op het optimali-
seren van inclusief onderwijs. In dit onderzoeksproject 
wordt gekeken hoe erbij horen (belonging), respect 
en gelijkwaardigheid tot stand komen in het beleid 
en de praktijk van het onderwijs. De onderzoekers 
vanuit Finland (University of Oulu), IJsland (University 
of Iceland), Noorwegen (University of Stavanger), Zweden 
(Linneaus University) en Nederland (Zuyd Hogeschool) 
willen het theoretisch inzicht in dit vraagstuk vergroten, 
en praktische handvatten ontwikkelen waarmee 
kinderen met verschillende achtergronden en onder-
steuningsbehoeften ‘erbij kunnen horen’ in het primair 
basisonderwijs. De bijdrage van Zuyd bestaat uit een 
samenwerking tussen de lectoraten Autonomie & Partici-
patie en Opleiden in de School. 

4.1.1 Aanleiding
 
In de tijd van toenemende diversiteit is onderzoek naar de inclusie en 
uitsluiting van kinderen actueler dan ooit (Van der Woud & Beliaeva, 2015). 
Kinderen verschillen in sociale en/of culturele achtergrond, in taal, geslacht, 
in capaciteiten of beperkingen, en in de speciale hulp die ze nodig hebben. 
Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de daarbij horende 
toegenomen diversiteit van kinderen in de klas is volgens 93% van de 
leerkrachten in Nederland  de werkdruk toegenomen. Maar liefst 90% van de 
leerkrachten zegt te weinig tijd te hebben voor de extra ondersteuning die ze 
moeten bieden; een van de meest gewenste oplossingen volgens de 
leerkrachten is extra begeleiding van buitenaf en meer expertise binnen de 
klas	(Van	der	Woud,	2017). 
In democratische samenlevingen heeft elk kind het recht om erbij te 
horen, om gelijkwaardig en met respect gezien te worden (Yuval-Davis, 
2005). Passend onderwijs is erop gericht alle kinderen te laten voelen 
dat ze erbij horen en om iedereen het onderwijs te geven dat bij hem of 
haar past; toch heeft het nog niet ertoe geleid dat meer leerlingen met 

Fig. 4.3: Partnering for change model (P4C)
(Missiuna et al., 2012) 
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aanvullende ondersteuningsbehoefte geschikte plekken in het onderwijs 
vinden (Inspectie van het Onderwijs, 2019). Vriendschappen, contact met 
leeftijdsgenootjes en acceptatie door leeftijdsgenoten zijn belangrijke 
factoren in de omgang met anderen (Harryvan, 2013). De behoefte om 
ergens bij te horen is noodzakelijk voor mensen (Mellor et al., 2008); 
wanneer niet aan deze behoefte wordt voldaan, kan dit leiden tot gevoelens 
van eenzaamheid, sociale isolatie en het kan negatieve gevolgen hebben 
voor het functioneren in het dagelijkse leven en de participatie. Sociale 
buitensluiting kan leiden tot gedragsproblemen, ziektes of depressies 
(Twenge et al., 2007). 

Ondanks de groeiende belangstelling om uitsluiting van kinderen te 
voorkomen en het erbij horen te vergroten, weten we weinig over hoe dit 
in het dagelijks leven van kinderen, ouders en leerkrachten op school 
wordt ervaren en gerealiseerd. Erbij horen gaat over het zich thuis voelen, 
de emotionele binding en het zich veilig voelen (Yuval-Davis, 2006). De 
dagelijkse ervaringen van de betrokkenen worden mede bepaald door het 
curriculum,	dat	gebaseerd	is	op	onderwijsbeleid	en	specifieke	richtlijnen.	Er	
is ook weinig bekend over hoe erbij horen en inclusie in het onderwijsbeleid 
is beschreven. Bovendien is er behoefte aan ‘best practices’ om inclusie van 
alle kinderen in het onderwijs te promoten.

De doelstellingen van het internationale project zijn: 

 > Het verdiepen in praktische, theoretische en beleidsmatige achter-
gronden van het erbij horen en inclusie in het onderwijs.

 > Empirische kennis genereren op drie niveaus: over het erbij horen 
van kinderen op klasniveau (micro), over het perspectief van ouders 
over hun kind op school (meso) en over beleid in verschillende 
onderwijsomgevingen en landen (macro).

 > Aanbevelingen voor zowel het beleid als de praktijk ontwikkelen 
 > Praktische hulpmiddelen bieden om het erbij te horen en inclusie van 

kinderen, leerkrachten en ouders met verschillende achtergronden 
en individuele behoeften te ondersteunen.

4.1.2 Hoe is te werk gegaan?

Het project loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020 en legt nadruk 
op alle maatschappelijke niveaus (macro, meso en micro). Figuur 4.1 laat 
een schematisch overzicht zien van diverse werkpakketen inclusief alle 
onderzoeken.

Figuur 4.1: Schematisch overzicht van project

In totaal zijn er: 

 > zes internationale studies (analyse van beleidsdocumenten - zgn. 
curriculum guidelines) (studie 1); cross-sectionele beschrijvende 
studie met leerkrachten en ouders (studie 2) van kinderen 3-8 jaar 
oud; kwalitatieve studies met kinderen (studie 3) , met ouders (studie 
4) en de leerkrachten (studie 5);

 > vijf nationale studies (1 studie per deelnemende land); in Nederland 
is de nationale studie een adaptatie en het toepassen van een 
Canadese interventie (Missiuna, 2012) Partnering for Change Model 
(P4C) (studie 6).

De eerste stap in het project was gericht op het ontwikkelen van (inter)
nationale teams, een gemeenschappelijke taal en theoretische kaders. 
Cross-over samenwerken tussen zorg en onderwijs kent verschillen in 
terminologie en onderzoeksmethodes. De samenwerkingsbijenkomsten 
vinden online (via BlueJeans) plaats. Een keer peer jaar wordt een ‘face-to-
face’ werkbijeenkomst in een van de vijf landen gepland. In mei 2019 heeft 
de bijeenkomst plaatsgevonden bij de Nieuwste Pabo te Sittard.

Inhoud deelstudies
In de analyse van beleidsdocumenten (studie 1) en in de cross-sectionele 
studie gebruikmakend van een enquête (studie 2) is het doel om het 
perspectief van erbij horen van het jonge kind in het onderwijs van de 
deelnemende landen op macroniveau te onderzoeken. 121120



 
In de beleidsdocumenten wordt gekeken hoe erbij horen en participatie van 
kinderen is beschreven en welke onderwijsaspecten hierbij als belangrijk 
beschouwd worden. In de enquête voor de ouders en de leerkrachten is het 
doel om inzicht te krijgen in 1) hoe leerkrachten de mate waarin kinderen 
erbij horen en de mate van diversiteit in de klas ervaren, en 2) hoe zij tegen 
manieren van lesgeven aankijken die erbij horen en diversiteit promoten. 
Vervolgens wordt gevraagd naar hun houdingen en meningen ten aanzien 
van inclusie en inclusiebeleid van alle kinderen. Dit is genuanceerd in kaart 
gebracht door middel van een Likertschaal. Uitkomsten van deze studies 
zullen gebruikt worden ter optimalisatie van het onderwijsbeleid (passend 
onderwijs) en praktijk in betreffende landen. 

Aanvullend worden diverse kwalitatieve, participatieve methoden gebruikt 
om onderzoeksmateriaal te genereren en samen met de deelnemers kennis 
op te bouwen. Het genereren van onderzoeksmateriaal door middel van 
(video)observaties, foto-voice, interviews en verhalen maakt het mogelijk 
om gezamenlijk te onderzoeken hoe erbij horen gerealiseerd wordt in 
diverse onderwijssituaties tussen kinderen (studie 3), leerkrachten (studie 
4) en ouders (studie 5). Verschillende kwalitatieve analysemethoden met 
een sociaalecologisch analysekader, zoals hermeneutische en narratieve 
analyses, zullen worden gebruikt bij het analyseren van dit materiaal. 
Onderzoek met kinderen (studie 3) is in twee fases uitgevoerd. Ten eerste, 
zijn de observaties in de klas gedaan om contact met de kinderen te leggen; 
vervolgens is de kinderen gevraagd om foto’s te maken van schoolse 
situaties waarbij ze zich prettig/thuis voelen en ook situaties waarbij dit 
minder goed verloopt. Tijdens een aansluitend interview hebben de kinderen 
de mogelijkheid om hier nader op in te gaan. In het onderzoek met leer-
krachten (studie 4) is gebruik gemaakt van een ice-breaker (tekening – zie 
Figuur 4.2) die voor rijke focusgroep discussies zorgde; leerkrachten uit de 
landen verschillen ten aanzien van de mate waarin de kinderen die afge-
beeld staan erbij horen of niet en de rol die de volwassenen vervullen

 Figuur 4.2: Ice-breaker voor de focusgroep discussie met de leerkrachten  (Getekend 
door: Sara Ojala )

Het derde deelonderzoek met ouders (studie 5) gaat over hun perceptie 
van erbij horen van hun kind. De focus van het project richt zich op het 
jonge kind in de leeftijd tussen de 3 en 8 jaar. Het selectiecriterium is dat op 
de scholen kinderen met verschillende achtergronden (bijv. verschillende 
etniciteit, taal, talenten of handicaps) zitten. De nationale deelprojecten zijn 
gebaseerd zijn op een nauwe samenwerking tussen onderzoekers, kinderen, 
leerkrachten en ouders van de deelnemende landen. 

4.1.3 Wat zijn de verwachten resultaten?

De resultaten zullen gepubliceerd en verspreid worden: 

 > tijdens internationale en nationale conferenties;
 > tijdens nationale en regionale onderwijsconferenties;
 > in boeken, internationale en nationale wetenschappelijke artikelen;
 > in vakbladen die zich richten op de praktijk, lerarenopleidingen, 

speciale onderwijs en gezondheidszorg in elk land;
 > op sociale media.

 
De	internationale	groep	zal	mogelijkheden	creëren	voor	de	uitwisseling	
van kennis in de praktijk (lokale scholen) gedurende de komende periode. 
Vervolgens wordt educatief materiaal voor professionals ontwikkeld ter 
ondersteuning van het werkveld met betrekking tot inclusie, diversiteit en 
erbij horen van alle kinderen op school. Bovendien zullen de bevindingen 
worden verspreid door middel van praktische instrumenten en interventies 
(zie Hf. Meuser et al.) voor inclusie en erbij horen. Last but not least wordt 
nieuwe kennis  geïntroduceerd in cursussen, modules en programma’s op 
bachelor-, master- en doctoraatsniveau aan betrokkenen universiteiten.

4.1.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De resultaten van het project zullen worden gebruikt om het beleid, de 
praktijk, het onderwijs en het onderzoek op verschillende gebieden te 
verbeteren; onderwijs (lerarenopleiding en zorgopleidingen), onderzoek en 
onderwijsbeleid, en de praktijk op school evenals in de zorg. Aangezien 
ouders belangrijke stakeholders zijn, zullen we de bevindingen commu-
niceren via sociale media, oudernetwerken en fysieke bijenkomsten. 
Om de bevindingen zo groot mogelijk te verspreiden zullen we proactief 
communiceren naar beleidsmakers en bestuurders via sociale media, 
netwerken, face-to-face ontmoetingen en door deel te nemen aan nationale 
en regionale bijeenkomsten.
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4.1.5 Hoe zijn de resultaten verspeid?

De opzet en voorlopige resultaten zijn verspreid tijdens interne bijeenkom-
sten van het lectoraat en extern tijdens verschillende symposia. Op 14, 15 
en 16 mei 2019 was er een tussentijdse bijeenkomst van dit gehele project 
te Sittard. Onderzoekers uit 5 landen waren te gast op de Nieuwste Pabo 
te Sittard om de tussentijdse resultaten met elkaar te delen. Daarnaast is 
er een presentatie geweest tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) 
op 28 juni 2019 te Heerlen en tijdens het door het lectoraat Opleiden in de 
School georganiseerde symposium ‘Samenwerking tussen leerkracht en 
zorgverlener in de klas’ op 12 september in Heerlen. 

Dankwoord
Dit project is  mogelijk gemaakt door NordForsk nr. 85644., KIEM- SIA, Zuyd 
Hogeschool, de Nieuwste Pabo, Stichtingen en samenwerkingsverbanden, 
deelnemende scholen, leerkrachten, ergotherapeuten, kinderen en hun 
ouders.
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4.2 Leerkracht en ergotherapeut in de klas: cross-  
 over samenwerken. Professionalisering en  
 ondersteuning van leerkrachten op de werkvloer

     Sarah Meuser, Barbara Piškur 
  

Sedert 2013 werken de lectoraten Opleiden in de School 
en Autonomie en Participatie van Zuyd Hogeschool 
samen. Sarah Meuser en Barbara Piškur zijn lid van het 
lectoraat Autonomie en Participatie en Opleiden in de 
School.
Eerst werd de samenwerking vormgegeven in enkele 
CoPs maar sedert 2016 bestond deze uit een systema-
tisch onderzoek naar het realiseren van een integrale 
aanpak van samenwerking tussen ergotherapeuten, 
ouders en leerkrachten. Ervaring laat zien dat deze 
cross-over samenwerking over hoe om te gaan met 
diversiteit van leerlingen tot praktische aanpassingen op 
maat leidt.
 

4.2.1 Aanleiding

De Community of Practice (CoP) Kind en Jeugd van Zuyd Hogeschool 
bestaat uit 2 leerkrachten, 2 ergotherapeuten, 2 intern begeleiders, 2 
ouders, 4 docent-onderzoekers (Lectoraat Autonomie en Participatie & 
Lectoraat Opleiden in de School) van Zuyd Hogeschool en 2 directeuren van 
basisscholen in Zuid-Limburg. Deze CoP pakte in 2013 de uitdaging op om 
schoolse participatie van kinderen met motorische en gedragsproblematiek 
te bevorderen door cross-over samenwerking tussen onderwijs en zorg in 
de context van de school. De CoP initieerde een inventariserend  onderzoek 
naar	strategieën,	tools	en	interventies	die	participatie	van	kinderen	met	
motorische en gedragsproblematiek in de school bevorderen. De resultaten 
zijn in diverse bijenkomsten van de CoP en in werkbijeenkomsten met 
leerkrachten, directeuren, ergotherapeuten en ouders besproken.  Een van 
de conclusies was dat een cross-over samenwerking in de klas tussen 
ergotherapeut en leerkracht gericht op verandering in de sociale en fysieke 
leeromgeving een enorme kans biedt om kinderen met motorische en/of 
gedragsproblematiek beter te laten participeren. 

De resultaten van het inventariserend onderzoek alsmede de gesprekken 
met de CoP versterken het vertrouwen dat integrale samenwerking in de 
klas in een goede afstemming met de ouders tot betere schoolse partici-
patie zal leiden. Dit vertrouwen wordt versterkt door het rapport ‘Ketenaf-
spraken zorg in en om school’ (Passend Primair Onderwijs, 2015) dat een 
integrale benadering adviseert waarbij de samenwerking tussen zorg en 
onderwijs versterkt wordt; bij de signalering van problemen moet vooral 
worden ingezet op professionalisering en ondersteuning van leerkrachten 
op de werkvloer. In deze studie is nagegaan wat de effecten zijn van een 
dergelijke integrale aanpak.

4.2.2 Hoe is te werk gegaan?
 

Figuur 4.3: Partnering for change model (P4C) (Missiuna et al., 2012)  

Allereerst is er een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar bestaande 
integrale	aanpakken.	Uit	een	aantal	geïdentificeerde	best	practices	blijkt	de	
Canadese aanpak Partnering for change, afgekort P4C (Fig. 4.3) het meest 
effectief,	kostenefficiënt	en	inhoudelijk	te	passen	bij	de	uitganspunten	
van de CoP.  De focus van deze aanpak ligt op (a) ondersteuning van de 
leerkracht binnen de klas door een ergotherapeut, (b) ‘empowerment’ van 
leerkrachten en ouders en (c) het aanpassen van de fysieke en sociale 
omgeving op school (Missiuna, Pollock, Levac, Campbell, Whalen, Bennett 
et al., 2012). P4C biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten 
en ouders en zoekt naar oplossingen op schoolniveau, klasniveau en 
individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen. Binnen 
P4C is een ergotherapeut minimaal 4 uur (een keer per week) aanwezig 
in de klas van een leerkracht. Terwijl de leerkracht het gewone werk 
uitvoert, bespreekt hij met de ergotherapeut de ondersteuning van kinderen 
die tijdens de lessen moeite hebben om de instructies te volgen of 
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motorische en/of gedragsproblemen vertonen. Samen denken ze na over 
mogelijke aanpassingen. Ter plekke heeft de leerkracht de mogelijkheid om 
voorstellen uit te proberen en de uitkomsten samen te evalueren. Vragen 
en	toegepaste	strategieën	worden	regelmatig	met	ouders	besproken.	
Hierdoor worden de competenties van alle betrokkenen en met name van 
de leerkrachten vergroot.  

Een uitgebreid Canadese onderzoek door Campbell, Camden and Missiuna 
(2016)		laat	zien	dat	alle	kinderen	in	de	klas	van	deze	aanpak	profiteren;	
resultaten tonen een duidelijke verbetering van schoolse participatie 
(schoolse taken) van de kinderen en een vermindering van motorische en 
gedragsproblemen. Ouders constateren aanvullend een vermindering van 
onoplettendheid en hyperactiviteit. P4C wordt in Canada door de overheid 
gezien als een werkwijze die geïntegreerd kan worden in elke school. 
Leerkrachten hebben de mogelijkheid om zich op deze manier verder te 
professionaliseren. Het biedt leerkrachten handvatten om kinderen optimaal 
te laten participeren in de klas. 

Als kapstok voor het cross-over samenwerken en elkaar versterken wordt 
een piramide-model (Buffum & Mattos, 2009; Piškur, Meuser, & Hennissen, 
2019) gebruikt (Figuur 4.4). De onderste laag (alle leerlingen) van de 
piramide	is	gericht	op	de	gehele	omgeving	en	bevat	acties	en	strategieën	
waarvan	alle	leerlingen	profiteren	zoals	passende	en	heldere	instructies,	een	
interactieve benadering van leerlingen en een overzichtelijke klasinrichting. 
De tweede laag van de piramide (differentiaties) bestaat uit aanpassingen/
voorzieningen voor leerlingen met ‘speciale onderwijsbehoeften’ (zoals 
leerlingen met motorische en/of gedragsproblematiek) in de vorm van een 
uitbreiding of aanpassing van het gangbare onderwijsaanbod. De derde 
laag	(individuele	leerlingen)	bevat	specialistische	strategieën/acties	voor	
individuele leerlingen die hieraan behoefte hebben binnen of buiten de klas.  

Individuele leerlingen

 ● specialistische acties en strategieën;

 ● individuele hulpmiddelen.

Differentiaties (groepen)

 ● aanpassingen in omgeving/voorzieningen voor  

leerlingen met ‘speciale onderwijsbehoeften’.

Alle leerlingen

 ● acties en strategieën  waar alle leerlingen van profiteren;

 ● gebruiken, bevorderen of aanpassen van de sociale  

en/of fysieke omgeving.

Figuur 4.4 Piramide-model (Buffum & Mattos, 2009)

In samenwerking met CanChild (Canada) en de Hogeschool van Amster-
dam is door Zuyd Hogeschool besloten om P4C naar Nederland te halen. 
Over de toepasbaarheid van P4C buiten de Canadese onderwijscontext, 
de betekenis voor het werk van de leerkracht en ergotherapeut en de 
participatiebevordering van het kind in het Nederlandse onderwijs is nog 
geen kennis opgedaan. In 2017 heeft een pre-pilot van P4C met vier scholen 
plaats gevonden (twee in de regio Zuid-Limburg en twee in Amsterdam). 
Deze pre-pilot had twee doelen, namelijk om na te gaan (a) hoe de interven-
tie P4C door leerkrachten en ergotherapeuten wordt ervaren en (b) welke 
aanpassingen er nodig zijn om P4C geschikt te maken voor de Nederlandse 
situatie. Voorafgaand aan de uitvoering hebben drie ergotherapeuten acht 
scholingsmodules gevolgd ter voorbereiding op de samenwerking met de 
leerkracht in de klas. Vervolgens zijn de ergotherapeuten drie maanden 
(april	tot	juli	2017)	aanwezig	geweest	in	één	klas,	bij	een	specifieke	
leerkracht voor vier uur op één dag per week. De ergotherapeuten hadden 
tijdens de drie maanden regelmatig overleg gepland om ervaringen en 
vragen onderling te delen. Twee tot drie keer per maand vond een inter-
visiebijeenkomst plaats tussen ergotherapeuten en de onderzoeksgroep. Na 
afloop	van	deze	drie	maanden	zijn	individuele	semigestructureerde	inter-
views uitgevoerd zowel met de leerkrachten als met de ergotherapeuten.

4.2.3 Wat zijn de eerste resultaten?

Resultaten van de eerste ervaringen zijn veelbelovend, maar laten ook de 
uitdagingen zien. De leerkrachten en ergotherapeuten geven aan dat er 
diverse successen, acties en uitdagingen zijn met het toepassen van P4C. 
Leerkrachten beschrijven de interventie als succesvol in hun dagelijkse 
praktijk. Met betrekking tot de ondersteuning van de leerkracht binnen de 
klas is de wisselwerking tussen de expertise van de leerkracht en ergother-
apeut als zeer positief ervaren. Een van de leerkrachten vertelt dat beide 
disciplines hun sterke kanten en kennis hebben, dus de combinatie van deze 
twee is als meerwaarde ervaren. Aanvullend vinden leerkrachten het erg 
prettig dat kinderen heel positief op de ergotherapeut in de klas reageren. 
 
De leerkrachten noemen diverse acties die zij samen met de ergotherapeut 
hebben besproken en toegepast. Er is bijvoorbeeld gekeken of instructies 
van de leerkracht passen bij de verschillende behoeften in een klas 
(middelste laag van de piramide – differentiatie). Het ene kind heeft naast 
verbale instructie ook visuele ondersteuning nodig terwijl een ander kind 
naast instructie over de inhoud van een opdracht (wat?) ook instructie over 
de werkwijze (hoe?) nodig heeft. Leerkrachten beschrijven dat ze door P4C 
bewuster zijn van de momenten waarop de klas de aandacht verliest en hoe 
zij vervolgens op de klas kunnen inspelen (e.g. ergotherapeut adviseerde 
het gebruik van diverse energizers, passend bij de groep,  op het moment 
dat de klas de aandacht verliest). Een ander voorbeeld zijn suggesties voor 
aanpassingen in de fysieke omgeving: gezamenlijk is naar een optimale 
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opzet van tafels gekeken zodat zowel het smartboard als de leerkracht voor 
alle kinderen in de klas goed zichtbaar zijn; de hoogte van tafels en stoelen 
zijn aangepast voor de individuele leerling;  kinderen die elkaar goed kunnen 
ondersteunen en coachen zijn naast elkaar geplaatst en er is geadviseerd 
om	deuren	voor	open	kasten	te	plaatsen	om	voor	minder	afleiding	te	zorgen	
(onderste laag van de piramide – alle kinderen). 

Na afronding van het project geven leerkrachten aan dat ze van tevoren niet 
ervan bewust waren hoeveel kennis over de omgeving een ergotherapeut 
heeft. Een leerkracht zei letterlijk: “Ik dacht dat ze alleen kennis hebben 
omtrent	schrijfvaardigheden”.	Een	ergotherapeut	vult	de	ervaring	aan	dat	
“het werken in de klas niet hetzelfde is als werken op de school. […] In de 
klas	zie	je	de	gehele	situatie	…	en	het	kind	zelf	is	vaak	niet	het	probleem.”

Naast alle positieve resultaten, zijn tijdens de uitvoering van P4C ook 
enkele uitdagingen geconstateerd gericht op de ondersteuning van de 
leerkracht door de ergotherapeut, bijvoorbeeld de ontbrekende structurele 
mogelijkheid van een overlegmoment zowel over wat gezien wordt maar 
ook over wat mogelijkheden zijn voor verandering. Zowel leerkrachten 
als ergotherapeuten vinden het uitdagend om buiten de klas met elkaar 
af te spreken. Verder was het tijdstip voor de zomervakantie minder 
gunstig. Leerkrachten geven aan, dat zij aan het einde van een jaar nieuwe 
strategieën	niet	voldoende	lang	kunnen	toepassen	en	minder	bereid	zijn	om	
grote veranderingen uit te proberen. Maar ook tijdens de uitvoering was tijd 
nog een item. Hierbij horen ook een aantal wensen gericht op aanpassingen 
die nodig zijn om P4C geschikt te maken voor de Nederlandse situatie; de 
uitbreiding van de tijdsduur van de interventie naar minimaal 6 maanden en 
een vast gespreksmoment met de ergotherapeut, zodat er vooral meer tijd 
is om een vertrouwensrelatie met elkaar op te bouwen. 

4.2.4 Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De samenwerking tussen Zorg en Onderwijs is traditioneel moeizaam, 
vanwege	gescheiden	(financiële)	circuits.	Om	nieuwe	ingewikkelde	
problematieken aan te pakken is het juist van belang om te zoeken 
naar cross-overs om oplossingen te vinden die anders niet te vinden 
zijn. De positieve resultaten van deze eerste pre-pilot laten zien dat 
P4C in Nederland een veelbelovende en passende cross-over aanpak 
tussen Zorg en Onderwijs voor de Nederlandse situatie is. Om de eerste 
resultaten op grotere schaal te bevestigen en de nieuwe veranderingen 
in P4C naar aanleiding van de resultaten van de pilot te evalueren, is een 
vervolgonderzoek met een langere tijdperiode en met meer participerende 
leerkrachten gepland.

4.2.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

De resultaten zijn gedeeld met de betrokken scholen:  basisschool de kleine 
Wereld (Vaals), Wereldwijs (Landgraaf), Klaverblad (Amsterdam), en Joop 
Westerweelschool (Amsterdam). Verder zijn er presentaties geweest tijdens 
het VELON Congres voor lerarenopleiders op 13 maart 2018 te Roermond, 
tijdens het Symposium Zorg en Onderwijs op 12 september 2018 te 
Heerlen, tijdens de CountMeIn conference in London, United Kingdom 
(15/16 oktober 2018), tijdens de REN-bijeenkomst in Sittard (4 april 2019), 
tijdens het congres Kansen voor kinderen te Amsterdam (20 mei 2019), 
tijdens het EACD congres (23 mei t/m 25 mei 2019) te Parijs en tijdens de 
EARLI conference te Aken (12 t/m 16 augustus 2019). 
Dit project is door SIA (KIEM - 21st Century Skills), Nordforsk (85644) en 
de samenwerking tussen het Zuyd Lectoraat ‘Opleiden in de School’ en het 
Zuyd Lectoraat ‘Autonomie en Participatie’ mogelijk gemaakt.
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4.3 Arrangementen van Samen Opleiden en de rol  
 die de dialoog hierbij speelt (als middel)

Paul Hennissen

Het lectoraat participeerde de afgelopen jaren in een 
internationaal netwerk waarin vormen van Opleiden 
in de School onderzocht en beschreven zijn (Rorrison, 
Hennissen, Bonanno, & Männikkö-Barbutiu, 2016; Hen-
nissen, 2015). Dit netwerk constateert dat, ondanks de 
grote verschillen tussen de landen, er een verschuiving 
plaatsvindt van een beschrijving van modellen van 
Samen Opleiden naar een procesgeoriënteerde of ‘evolu-
erende’ weergave op basis van ‘arrangementen’. 
 

4.3.1 Aanleiding

In het boek ‘The practicum turn in teacher education’ (Mattsson, Eilertson, 
& Rorrison, 2011) staan modellen en arrangementen beschreven waarin 
Samen Opleiden wereldwijd georganiseerd wordt. Het overzicht helpt 
om inzicht te krijgen in de modellen die een opleiding gebruikt bij het 
vormgeven van een curriculum voor leraar basisonderwijs. Er zijn grote 
verschillen tussen landen in de mate waarin de verschillende modellen 
worden gehanteerd (Rorrison et al., 2016). We beperken ons hier allereerst 
tot een weergave van de modellen die gebruikt zijn als elementen van het 
voltijdcurriculum binnen de Nieuwste Pabo te Sittard. Naast de vergelijking 
tussen de landen is vervolgens vergelijkend onderzoek opgezet rondom 
een cruciaal aspect van Samen Opleiden, namelijk op de dialoog tussen 
begeleiders en student. Tijdens dat onderzoek heeft het netwerk gemerkt 
dat omstandigheden binnen de landen zowel sterk verschillend zijn als ook 
veranderen vanwege landelijke, veelal politieke, keuzes. Tenslotte leidde 
deze constateringen tot de vaststelling dat modellen voortdurend evolueren 
in plaats van vaststaand zijn.  

4.3.2 Basiselementen Samen Opleiden curriculum de  
 Nieuwste Pabo

Het grootste deel van het Samen Opleiden is gebaseerd op een combinatie 
van modellen: het partnership-model, meester-gezel model, het geïnte-
greerd-model, het casus-gebaseerde model, en het onderzoeks-ontwikke-
lingsmodel. 

a. Partnerschip-model: Practicum als de mogelijkheid om in de 
praktijk te leren 
Dit model gaat uit van de mogelijkheid om in de praktijk te leren. 
Studenten van de Nieuwste Pabo gaan gedurende de gehele vierjarige 
opleiding een dag per week naar de opleidingsschool en de andere 
dagen naar het opleidingsinstituut. Bovendien zijn de studenten elke 
drie weken een hele week op de opleidingsschool. De directe begelei-
ders in de klas (mentoren) zijn getraind in begeleidingsvaardigheden 
(Crasborn & Hennissen, 2014) en de begeleiders van de school 
(schoolopleiders) volgen een vierjarig trainingsprogramma. 

b. Meester-gezel model: de mentor als model om te leren 
Dit model gaat uit van het leren van de meester. Een nieuwkomer 
in het beroep leert de professie van een expert . Dit sluit aan bij het 
voorgaande model waarin de mentor als directe begeleider van de 
student in de klas model staat voor hoe je onderwijs verzorgt, omgaat 
met leerlingen, ouders en collega’s. Een student van de Nieuwste Pabo 
heeft gedurende zijn vierjarige opleiding gemiddeld acht verschillende 
mentoren. 

c. Geïntegreerd-model: Practicum als een geïntegreerd element om 
theorie en praktijk te combineren 
Dit model gaat uit van alternerende momenten op het 
opleidingsinstituut en de opleidingsschool als basis voor het 
vormgeven van het curriculum. Elk studiejaar bestaat het programma 
van de Nieuwste Pabo uit vier periodes van tien weken, met een 
afwisseling tussen activiteiten op de hogeschool en op basisscholen. 
Deze periodes bestaan uit drie ‘ABC-weken’ met behulp van een 
procedure in vijf stappen (Korthagen, 2001). Tijdens de A-week op het 
opleidingsinstituut bereiden studenten zich met aandachtspunten, 
opdrachten en suggesties van verschillende vakgebieden (Nederlands, 
rekenen, menswetenschappen, een zaakvak, een kunstvak) voor 
op hun ervaring op de school, en combineren dit met theorie 
passend bij hun voorkennis. De B-week wordt doorgebracht op de 
opleidingsschool	waar	de	leraar	specifieke	aspecten	van	de	praktijk	
‘ervaart’, zoals (talent)verschillen tussen kinderen. Ze leren dat de 
mentor de ontwikkeling van de kinderen monitort door te meten, 
gegevens te analyseren, een plan voor de hele groep kinderen te 
gebruiken,	elk	kind	een	specifieke	plaats	in	de	klas	te	geven,	enz.	 
Tot slot, tijdens de C-week, terug op het opleidingsinstituut, worden 
ervaringen verdiept zodat praktische ervaringen kunnen worden 
ontwikkeld en gecombineerd met theoretische kennis. Om leraren 
in opleiding meer achtergrond te bieden, voegt de lerarenopleider 
nu	theorieën	uit	de	literatuur	toe.	De	C-week	wordt	gevolgd	door	een	
nieuwe A-week. Aan het einde van elke periode na drie ‘ABC-weken’ is 
er een toetsweek (Hennissen, Beckers, & Moerkerke, 2017).
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d. Casus-gebaseerde model in de eerste twee jaar 
Dit model gaat uit van het leren vanuit casussen, die een authentieke 
beroepssituatie nabootsen of beschrijven. Het curriculum van de 
Nieuwste Pabo is gebaseerd op authentieke beroepssituaties. Elke 
periode van 10 weken staat een beroepssituatie centraal. Met behulp 
van casussen wordt een koppeling gelegd met de beroepssituaties. 
Vooral tijdens de eerste twee jaar wordt elke A-week gestart met een 
authentieke casus om onderscheidende aspecten van de praktijk te 
leren	identificeren.	Deze	casus	eindigt	in	de	A-week	met	specifieke	
vragen, die kunnen worden geobserveerd en besproken tijdens de 
B-week op de school. Tot slot worden de antwoorden tijdens de 
C-week gedeeld en verdiept met theorie. Studenten leren hoe ze een 
praktijkcasus kunnen analyseren en interpreteren in het licht van 
onderzoek, theorie en ervaring. 

e. Het onderzoeks- en ontwikkelingsmodel in de laatste twee jaar 
Dit model gaat uit van het leren door het verrichten van onderzoek 
en is gebaseerd op afspraken tussen het opleidingsinstituut en 
de opleidingsscholen over hoe onderzoek bij kan dragen aan de 
ontwikkeling van het onderwijs en de school. Gedurende de laatste 
twee jaar (derde en vierde) van de Nieuwste Pabo verrichten 
studenten individueel of in een groep onderzoek. De afgelopen jaren 
zijn er op tal van scholen Communities of Practices (CoPs) geweest 
waar studenten en instituutsbegeleiders onderdeel van uitmaakten 
(Ehlen & Hennissen, 2019). De school die start met een CoP, kiest het 
bij de schoolontwikkeling passende onderwerp van het onderzoek 
en doorloopt op systematische wijze de onderzoekstappen. Het 
is noodzakelijk dat er een gevoel van urgentie is voor het gekozen 
onderwerp.  

Het curriculum van de Nieuwste Pabo is een combinatie van zeker vijf 
verschillende modellen. Deze modellen vormen de elementen voor het 
vormgeven van het curriculum. Het geïntegreerde model lijkt het dominante 
model.	Dit	model	gaat	ervan	uit	dat	studenten	leren	van	een	variëteit	aan	
opleidingsscholen en dat leraren ook verschillen in kwaliteit. Binnen de 
pabo is dit terug te vinden in de werkwijze feit dat studenten elk jaar op een 
andere opleidingsschool leren en tijdens het studiejaar wisselen van mentor. 

4.3.3 Ervaringen met modellen in de context van onderzoek 

In veel modellen zoals het partnership-model en het meester-gezel model is 
de dialoog tussen opleiders en student een centraal gegeven. Het practicum 
netwerk	plande	specifiek	actie-onderzoek	in	verschillende	landen	(Zweden,	
Nederland,	Malta,	Australië)	rondom	deze	dialoog.	De	dialoog	vormt	een	
unieke grensoverschrijdende relatie die in alle landen voorkomt en deze 
vergelijking zou belangrijke inzichten kunnen opleveren. 
De belangrijkste onderzoeksvraag was: 
Welke rollen vervullen begeleiders tijdens dialogen tussen begeleiders en 
studenten in het practicum. 
 
Het oorspronkelijke plan bleek vanwege de verschillen tussen de landen en 
de veranderende omstandigheden binnen de landen niet te realiseren. 

In Zweden lukte het om een aantal interviews op te nemen binnen de 
nieuwe opzet van het practicum vanaf 2011. De nieuwe opzet heeft als doel 
om het practicum een apart onderdeel te laten zijn van de lerarenopleiding 
met	zijn	eigen	gespecificeerde	doelen.	Ook	in	Nederland,	waar	de	overheid	
al sedert de eeuwwisseling het opleiden in de school stimuleert, was het 
geen	probleem	om	interviews	op	te	nemen.	In	Australië	heeft	de	afgelopen	
tien jaar een massale groei van online en e-learning plaatsgevonden, waar-
door bijna alle opleidingen het practicum hebben uitbesteed aan de school. 
De organisatie van het practicumdeel ligt hier in handen van de student zelf 
en dat leidde er soms toe dat een student 120 scholen moest benaderen 
alvorens hij practicum mocht komen doen. Dit zorgde voor een terugkeer 
naar het meester-gezel model en het stoppen van het partnership-model en 
het geïntegreerde model van de jaren voorafgaand. De opgenomen gesprek-
ken werden daardoor vooral bepaald door de lokale context. Het onderzoek 
in Malta deelde het oorspronkelijke doel, maar ontwikkelde een focus die 
meer verband hield met de aanzienlijke veranderingen die plaatsvonden in 
het departement van onderwijs aan de Universiteit van Malta en hun focus 
op Learning Technologies. De aan het practicum gerelateerde interacties, 
inclusief de leraar in opleiding en de docent/mentor-dialoog, werden 
opgenomen met behulp van een open source elektronisch portfoliosysteem 
(het Mahara ePortfolio-systeem).

De voortgang van het onderzoek is gemonitord door gezamenlijke online 
en	offline	overlegmomenten.	De	online	overlegmomenten	zijn	gehouden	in	
de periode van 2012 tot 2016 met gemengd succes. De afstanden en het 
bereik van de technologie (Adobe Connect) die gebruikt werd, resulteerden in 
onophoudelijke uitvallers en vertragingen. Na rapportage over de projecten is 
in december 2012, na de conferentie van de AARE te Sydney een ‘stuurgroep’ 
opgericht,	die	elkaar	regelmatig	offline	heeft	ontmoet.	De	offline	bijeenkom-
sten werden benut om het project te bevorderen, de vooruitgang te melden, 
de resultaten te delen, en om de betrokkenheid van anderen te vergroten. 
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4.3.4 Resultaten onderzoek naar dialogen

Zweden
Tijdens het practicum van de lerarenopleiding te Stockholm in Zweden 
zijn er dialogen tussen de student, de instituutsopleider en de mentor. 
De bedoeling, zoals deze is beschreven in de nieuwe richtlijnen, is dat 
studenten de eigenaar zijn van de dialoog. In werkelijkheid bleek de 
instituutsopleider de leidende persoon tijdens de dialoog te zijn en vervulde 
de student en de mentor slechts een beperkt deel van de dialoog. In 
termen van het MERID-model (Crasborn & Hennissen, 2010) hanteerde de 
instituutsbegeleider vooral de leidende begeleidersrol, ook wel imperator 
genoemd.	De	focus	lag	daardoor	te	weinig	op	de	beoogde	reflectie	door	de	
student en meer op het summatief beoordelen van het practicum.

Nederland
Tijdens het practicum van de Nieuwste Pabo bleek dat de dialogen tussen 
student en drie verschillende begeleiders (instituutsopleider, schoolopleider, 
mentor) sterk werden beïnvloed door de begeleiders en dat de vormgeving 
van de dialoog afhankelijk was van de persoonlijke stijl en rol van de 
begeleiders. De onderzoekers ontdekten dat begeleiders die de directieve rol 
van leider (‘imperator’) op zich namen (Crasborn & Hennissen, 2014) meer 
geneigd	zijn	om	de	praktijk	in	meer	specifieke	termen	te	beschrijven	en	
eraan te herinneren wat er ‘eerder’ in de klas gebeurde, terwijl degenen die 
een meer non-directieve rol van aanmoediger (‘encourager’) gebruikten het 
terugroepen van de praktijk door de student in meer abstracte en algemene 
termen mogelijk maakten.

Australie
Tijdens het practicum in Australie bleek dat de dialogen plaatsvonden 
tussen de student en de mentor. De mentor was vooral aan het woord, 
leidde het gesprek en controleerde daarbij vooral of de student voldeed aan 
de gestelde eisen. De inbreng van de student was hierbij gering. 

Malta
Tijdens de practicum-gerelateerde dialogen in Malta bleek dat de online 
dialogen plaatsvonden tussen de studenten, mentoren en instituutsoplei-
ders. Het bleek lastig om de dialogen te vergelijken met de dialogen van de 
andere landen. De gegevens leidden wel tot discussies binnen het netwerk 
over	de	verschillen	tussen	online	en	offline	dialogen.	

Kortom, met de beperkingen van het onderzoek in ogenschijn genomen, 
kan een voorzichtige conclusie getrokken worden. Wat de parallellen en 
verschillen van de bevindingen van (de) het onderzoeksproject(en) betreft, 
laten de gegevens zien dat in de meeste van de opgenomen gesprekken de 
lerarenopleider te aanwezig en te direct was, bijna altijd het voortouw nam 
en de ruimte vulde met zijn/haar opvattingen, afspraken en begeleiding. Dit 

komt ook uit eerder onderzoek (Crasborn & Hennissen, 2014). De studenten 
hebben, behalve voor overeenstemming, erkenning van de opmerkingen 
van	anderen	en	antwoorden	op	specifieke	vragen,	weinig	inbreng	in	de	
gesprekken. Ze zijn over het algemeen meer toeschouwer in het gesprek en 
lijken hun antwoorden zorgvuldig af te wegen, alsof ze worden beoordeeld 
en weten wat hun begeleiders willen horen. Het gesprek is veelal te 
summatief en gericht op beoordelen en te weinig formatief en gericht op de 
ontwikkeling van de student. Nader onderzoek is nodig naar de kaders die 
het mogelijk maken om het ontwikkelingsgerichte karakter van een dialoog 
ook daadwerkelijk te realiseren in verschillende landen onder wijzigende 
politieke omstandigheden.  

4.3.5 Inzichten ten aanzien van modellen 

Het is opmerkelijk hoe groot de invloed is van de verschillende locaties 
op de aanpak van het oorspronkelijke onderzoeksprobleem en hoe de 
methodologie zich op zulke verschillende manieren ontwikkelde. Het 
is daarom niet gemakkelijk conclusies trekken op basis van de grote 
verschillen tussen de landen. Wat opvalt is dat de modellen (Mattsson 
et al., 2011) zoals deze eerder zijn beschreven voor het practicum door 
omstandigheden wijzigen, aangevuld worden of geheel verdwijnen 
in landen, onder invloed van merendeel politieke beslissingen. De 
samenwerking heeft wel geleid tot de overstap van een beschrijvende 
weergave	op	basis	van	‘modellen’	naar	een	procesgeoriënteerde	of	
‘evoluerende’ weergave op basis van ‘arrangementen’. De onderzoeksgroep 
ziet dit als een natuurlijke evolutie, want wat er feitelijk in verschillende 
contexten gebeurt, is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor 
professioneel	leren,	hun	eigen	regelingen	creëren	om	te	voldoen	aan	
de behoeften of beperkingen van hun context, rekening houdend 
met de politieke kaders. Of ze nu partnerschappen, locatiegebonden 
lerarenopleidingen of praktijkgemeenschappen heten, het zijn de 
organiserende	en	overeengekomen	specifieke	contexten,	die	een	bepaald	
project bepalen.

Het is duidelijk dat de ‘terugkeer’ naar de praktijk (practicum turn), hoewel 
theoretisch verantwoord, enig gevaar met zich meebrengt. Wat deze 
bijdrage aan het licht brengt, is het belang van inter-institutionele en 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, maar, ironisch genoeg, 
ook de moeilijkheid om ze te onderhouden. Hoewel culturele tradities, 
taalverschillen en locatie bijdragen aan de rijkdom van de discussie, 
kunnen ze ook de impact beperken door misverstanden, gebrek aan 
gevoeligheid of wantrouwen. Na jarenlange samenwerking blijkt het 
belang van geduld, medeleven en wederzijdse ondersteuning, evenals 
structurele vergaderingen en projecten om de betrokkenheid van de groep 
te ondersteunen. 137136



 

4.3.6 Hoe zijn de resultaten verspreid? 

Het netwerk heeft presentaties verzorgd tijdens een aantal internationale 
conferenties tussen 2012 en 2016, waaronder de presentatie in maart 2014 
te Roermond in een door het netwerk zelf georganiseerd internationaal 
symposium, in augustus 2014 in Braga te Portugal, in maart 2015 op Malta 
en in augustus 2016 te Eindhoven tijdens de conferentie van Europese 
lerarenopleiders (ATEE). Daarnaast zijn twee publicaties geschreven 
(Rorrison et al., 2016; Rorrison et al., 2018).
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Slotwoord
Het lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo is na twee 
periodes	van	vier	jaar	beëindigd	per	1	september	2019.	Het	heeft	een	
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het curriculum van de Nieuwste 
Pabo op het instituut en de werkplek, aan de professionalisering van (a.s.) 
leerkrachten en lerarenopleiders, aan de kennisontwikkeling en kennisver-
spreiding rondom Opleiden in de School in binnen- en buitenland, en aan 
de	samenwerking	in	de	regio.	Het	beëindigen	van	een	lectoraat	sluit	een	
thema af, niet het streven om samen met de beroepsgroep onderzoek te 
verrichten naar belangrijke thematieken op het gebied van leren en opleiden. 
Komend jaar zal onderzocht worden op welke wijze het lectoraat ontwikkeld 
kan worden tot een kenniscentrum rondom praktijkgericht onderzoek op het 
gebied van leren, innoveren en opleiden. Daarbij wordt nadrukkelijk bekeken 
op welke manier samenwerking met andere partners mogelijk is, binnen de 
campus, binnen de educatieve domeinen van Zuyd en Fontys en in de vorm 
van een bredere regionale samenwerking met scholen en universiteiten. 

Huidige vraagstukken
Het	beëindigen	van	het	lectoraat	en	het	leveren	van	een	brede	bijdrage	
op genoemde gebieden sluit wel een periode af, maar betekent niet dat 
lopende onderzoeken en toekomstige ontwikkelingen tot stilstand komen. 
De lopende onderzoeken bieden een breed perspectief op de vraagstukken 
waar op dit moment samen oplossingen voor gezocht worden.

Het eerste vraagstuk betreft onderzoek naar een kernpunt van het opleiden 
van leraren, namelijk de identiteitsontwikkeling van aanstaande leraren 
tijdens	reflectief	bloggen	(1.2),	en	hoe	via	online	begeleiden	door	opleiders	
dit versterkt kan worden (3.1). Het centraal stellen van de identiteitsontwik-
keling van (a.s.) leraren biedt nieuwe mogelijkheden bij het ontwerpen 
van	curricula,	bijvoorbeeld	rondom	gepersonaliseerd,	flexibel	of	online	
leren. De integratie van praktijk, theorie en persoon gebruikmakend van de 
intermediërende	concepten	eigenaarschap,	betekenisgeving	en	stuurkracht,	
biedt waarschijnlijk de beste mogelijkheden voor de (a.s.) leraar om zich als 
leraar te ontwikkelen. 

Het tweede vraagstuk betreft onderzoek naar het professionaliseren van 
zittende leerkrachten op het gebied van passend onderwijs en het ontschot-
ten van de werelden van zorg en onderwijs. Het internationale onderzoek 
naar de samenwerking tussen ergotherapeut en leerkracht in de klas biedt 
vele leerkrachten de komende jaren een mogelijkheid om in hun onderwijs 
de omgeving optimaal aan te passen aan de behoeften van de kinderen. 
De interventie Partnering for Change (P4C) is een vorm van Opleiden in de 
School voor zittende leerkrachten. Wellicht dat dit model in de toekomst ook 
voor andere Zorg-expertisegebieden gebruikt kan worden. Het betekent een 
belangrijke verschuiving van specialistische aandacht voor een kind naar 
aandacht voor de gehele groep of groepen.
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Een derde vraagstuk betreft onderzoek naar de ontwikkeling van 
computational thinking in het basisonderwijs door gebruik te maken van 
programmeeromgevingen. Met deze vorm van denken leren kinderen om 
complexe problemen op te lossen waarbij ze gebruik maken van concepten 
uit de computerwetenschap. De leeromgeving blijkt invloed te hebben 
op wat de leerling leert. Naarmate dat de programmeerleeromgeving 
dynamischer is, zijn de leerlingen in staat om complexere problemen op te 
lossen, dan bij een statische. Bovendien blijkt de rol die de leerkracht vervult 
essentieel te zijn bij het aanleren van programmeervaardigheden. Het is een 
nieuw speerpunt dat in samenwerking met het werkveld en de regionale 
(Brainport-)omgeving grote mogelijkheden biedt.

Een vierde vraagstuk betreft het onderzoek naar het leren in communities. 
Het leren in communities biedt een antwoord op de aanhoudende vraag 
naar innovatie en verbetering in het onderwijs. Het grootste deel van de 
veranderingen en innovaties wordt tot stand gebracht door leerkrachten, 
zowel aanstaande als zittende. Het ontwikkelen van de competenties en 
kwaliteiten van de leerkrachten is de motor van de toekomstige innovatie. 
Onderzoek is gericht op de verdere professionalisering van a.s. leerkrachten 
en het realiseren van innovatie in de school en in de pabo. Het leren in 
communities is een procesinnovatie omdat het een nieuwe aanpak is 
qua samenstelling, qua werkwijze en qua ondersteuning. Het leren in 
communities biedt een vorm van professionaliseren die het eigenaarschap 
bij de lerende leerkrachten zelf legt. In deze tijd van het stimuleren van 
eigenaarschap bij kinderen is het van belang dat leerkrachten zelf op deze 
wijze leren en in staat zijn om ontwikkelingen in de school zelf vorm te 
geven, gesteund door collega’s en schoolleiding. Het feit dat de werkwijze 
zorgt voor opbrengsten  (2.1, 2.2) en ook economisch veel voordelen (3.6) 
oplevert, maakt duidelijk dat deze vorm van leren van grote waarde is in de 
toekomst.

Een vijfde vraagstuk betreft de bijdrage van opleidingsdidactiek van 
lerarenopleiders aan de kwaliteit van het opleiden van leraren. Dit jaar is 
voor het eerst een katern rondom opleidingsdidactiek verschenen: een 
mooi katern uitgegeven door de VELON-beroepsgroep van lerarenopleiders 
waarin de kennis van opleidingsdidactiek centraal staat. Wat hierin opvalt is 
dat de opleidingsdidactiek bestaat uit een arsenaal aan losse modellen en 
methodieken. Er is een grote behoefte aan de systematische ontwikkeling 
en onderzoek van opleidingsdidactiek bij lerarenopleiders. 

Een zesde vraagstuk betreft de brede systematische professionalisering 
van zowel instituuts- als schoolopleiders inclusief mentoren. De Nieuwste 
Pabo heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van de systematische 
ontwikkeling van schoolopleiders als lerarenopleider. Ze heeft daarvoor een 
langdurig programma ontwikkeld van vier jaar, waarin de schoolopleiders 
jaarlijks	ervaring	opdoen	en	de	ervaring	verdiepen	met	een	specifieke	
training. Daarbij valt te denken aan opleidingsdidactische modellen, 

toetsen en beoordelen, begeleiden van mentoren, onderzoeksvaardigheden, 
begeleidingsvaardigheden en de beroepsregistratie. Vragen die hierbij horen zijn: 
op welke wijzen of in welke stadia ontwikkelen lerarenopleiders zich, hoe vindt 
de identiteitsontwikkeling van leraar tot lerarenopleider plaats, welke behoeften 
hebben lerarenopleiders aan deskundigheidsbevordering, welke trainingen helpen 
lerarenopleiders in hun ontwikkeling en op welke manier, etc. 

Het ei van Samen Opleiden

De verschillende bijdragen passen in het ei van Samen Opleiden dat is uitge-
broed. Het onderzoek omtrent het curriculum voor beginnende leerkrachten 
(1.1)	en	de	identiteitsontwikkeling	van	a.s.	leraren	in	reflectief	bloggen	(1.2)	is	
een combinatie van praktijk, theorie en persoon, waarbij instituut en werkplek 
gebruikt worden.

bekwaamheid 
opleiders

TheoriePraktijk

Persoon

Instituut Werkplek

Ontwikkelings-
bekwaam

Grondslag

Opleidings-
didactisch
bewakaam

Agogisch
bekwaam

Organisatorisch
en beleidsmatig 

bekwaam

Figuur 2: Het ei van Samen Opleiden

De onderzoeken rondom Communities of Practice (2.1 t/m 2.5) integreren met 
name theorie en praktijk op de werkplek.  De onderzoeken rondom de minoren 
(1.3 en 1.4) integreren met name theorie en praktijk binnen het instituut. De 
buitenste schil van de professionalisering komt tot uiting in bijdragen als die 
rondom	online	begeleiden	van	reflectief	bloggen	(3.1),	integratief	begeleiden	op	
de werkplek (3.4), ontwikkeling computational thinking (3.3) en ergotherapeut in 
de klas (4.2). 145144



Toekomst: Opleiden in de School als concept voor levensecht leren

De lerarenopleidingen voor basisonderwijs hebben de laatste 40 jaar de werkplek 
een centrale plek gegeven in het curriculum. Veelal is dit gebeurd vanuit een visie 
op realistisch opleiden, waarbij de ervaringen in de praktijk van de school de 
basis vormen voor het construeren van praktijkkennis en verbinden met theorie. 
De context van de werkplek voor leraren is de school waarbinnen dagelijks 
reële	contexten	levensecht	leren	mogelijk	maken.	Opleiden	in	de	School	is	een	
exemplarisch voorbeeld van de verandering in het onderwijs richting levensecht 
leren. Het concept Opleiden in de School kan gebruikt worden in andere 
contexten van basisonderwijs tot en met universiteit waar levensecht leren als 
basis voor het leren wordt gezien. De ontwikkeling richting levensecht leren is 
in een versnelling gekomen vanwege de huidige snelle sociale en (informatie-) 
technologische verandering die bijdraagt aan een overladen en gefragmenteerd 
onderwijsprogramma. Het realiseren van levensecht leren betekent een 
verschuiving van disciplinair georganiseerde curricula naar multidisciplinaire 
curricula gebaseerd op leer- en werkomstandigheden in de werkelijkheid van 
alledag. 

Het aangeboden onderwijs start vanuit concrete taken en authentieke 
leersituaties	die	plaatsvinden	in	snel	veranderende	reële	omstandigheden,	
hetgeen integratie en gebruik van verschillende disciplines vereist. Er ontstaat 
een verandering van het leren van boeken naar het leren in online en levensechte 
omgevingen. Er ontstaat een verandering van het leren aan de hand van een 
vaststaand	naar	een	flexibel	curriculum.	Dit	betekent	een	verandering	van	
werkwijze voor de leraren(opleiders) die tot nu toe gebaseerd is op individuele 
vakbekwaamheden en zich ontwikkelt naar lerarenteams die samen multidis-
ciplinaire	authentieke	taken	co-creëren.	Het	vraagt	van	de	leraren(opleider)	speci-
fieke	nieuwe	bekwaamheden	op	het	gebied	van	het	stimuleren	van	zelfsturing	en	
online begeleiden. 

Bovenstaande schets impliceert de noodzaak van de ontwikkeling van een nieuw 
curriculum voor de pabo zo mogelijk in samenwerking met andere partners. De 
pabo	laat	zien	hoe	gepersonaliseerd,	flexibel,	blended	en	passend	onderwijs	eruit	
kan	zien.	Het	betekent	dat	er	een	flexibel	Pabo-curriculum	is	dat	is	afgestemd	op	
de structuren en behoeftes in het regionale werkveld. Het toverwoord is werken 
met leeruitkomsten, die als een soort richtsnoer fungeren voor de lerende om 
zijn eigen leerweg te bepalen. De aanstaande leraar ontwikkelt zich als een soort 
change agent voor zijn eigen professionalisering, op het gebied van collectief 
leren en schoolontwikkeling en voor het leren van zijn leerlingen. 

Paul Hennissen

Bijlage 1: 
Output van het lectoraat 2015-2019

In deze bijlage presenteren we de output van het lectoraat. Het gaat zowel om 
verschillende vormen van kennisverspreiding zoals presentaties, workshops, 
gastcolleges, interviews en de organisatie van symposia en congressen. De 
tastbare output is verdeeld in presentaties tijdens regionale, landelijke en 
internationale bijeenkomsten en congressen, in publicaties bestaande uit 
wetenschappelijke, vak- en overige bladen en in door het lectoraat georgani-
seerde symposia, congressen en onderzoeksmiddagen.

Presentaties 

2015 (vanaf 20 april 2015)
 > Acampo, H., (2015). Samen onderzoeken in een community: wat leert de 

student? Presentatie tijdens Symposium ‘Leren en Innoveren in Commu-
nities en 21ste vaardigheden’, KIB-dag Zuyd Hogeschool, 26 november 
2015 te Heerlen. 

 > Goes, M., & Hennissen, P. (2015). Afsluiting symposium World Café. 
Presentatie tijdens Kennis-in-Bedrijf-dag. Zuyd Hogeschool, 26 november 
2015 te Heerlen. 

 > Hennissen, P. (2015). Praktijkbegeleiding en beoordeling. Sterke en 
zwakke punten van uw samenwerkingsverband. Presentatie tijdens het 
Landelijk Congres ‘Samen Sterker’ van Steunpunt Opleidingsscholen,  
2 juni 2015 te Doorn.

 > Hennissen, P. (2015). Veldwerk onderzoeksmiddag: Raak geïnspireerd! 
Inleiding van de Onderzoeksmiddag de Nieuwste Pabo, 3 juni 2015 te 
Sittard.

 > Hennissen, P. (2015). Development of (new) teachers in the workplace. 
Presentatie voor PhD-studenten van de University of Mary Hardin-Baylor 
uit Texas, 10 juni 2015 te Sittard.

 > Hennissen, P. (2015). ‘De weg omhoog of de weg omlaag’. Presentatie 
voor PO-bestuurders omtrent Beginnende leerkrachten, 3 oktober 2015 
te Berg en Dal.

 > Hennissen, P. (2015). Start doorbraakproject beginnende leerkrachten 
EAL, 16 oktober 2015 te Sittard.

 > Hennissen, P., Ruland, J., Jenniskens, W. & Goes, M. (2015). Start 
symposium: Leren en innoveren in communities en 21e-eeuwse vaar-
digheden. Presentatie tijdens KIB-dag. Zuyd Hogeschool, 26 november 
2015 te Heerlen. 

 > Jenniskens, W., Hennissen, P., Schoenmakers, S., & van der Klink, M. 
(2015). Start Zuyd-project Community of Communities. Presentatie 
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tijdens Symposium ‘Leren en Innoveren in Communities en 21e-eeuwse 
vaardigheden’. KIB-dag Zuyd Hogeschool, 26 november 2015 te 
Heerlen.

 > Van de Broek, A., & Graus, M. (2015). Samen delen is samen groeien: 
Reflecterend bloggen in een online pabo community. Presentatie tijdens 
de ORD, 18 juni 2015 te Leiden.

 > Van de Broek, A., Graus, M., & Meis, J. (2015). Leren met 21st century 
skills … in de CoL 21st century skills. Presentatie tijdens KIB-dag Zuyd 
Hogeschool, 26 november 2015 te Heerlen.

2016
 > Acampo, H. (2016). Onderzoek doen in een CoP. Wat leert een student en 

hoe vindt dat leren plaats? Presentatie als onderdeel van het symposium 
‘Community of Practice als voertuig voor ontwikkeling’ georganiseerd 
door het lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo, VELON 
congres, 4 februari 2016 te Brussel.

 > Buijsers, M., (2016). CoPs. Presentatie EAL voor delegatie Ministerie 
OC&W & PO-CO-Raad, 15 april 2016 te Obbicht.

 > Ehlen, C. & Hennissen, P. (2016). The Co-Creation-Wheel is spinning: 
Application of the wheel in CoPs in academic primary schools in the 
Netherlands. University Forum for Human Resource Development, 7 juni 
2016 te Manchester.

 > Ehlen, C. (2016). Succesvol creeeren met het co-creatiewiel. Workshop 
tijdens	het	KIB-symposium	Hart	voor	Onderwijs:	op	weg	naar	flexibilis-
ering, 24 november 2016 te Geleen.

 > Fanchamps, N. (2016). Programmeren in de klas: Het belang van com-
putational thinking. Presentatie tijdens het KIB-symposium Hart voor 
Onderwijs:	op	weg	naar	flexibilisering,	24	november	2016	te	Geleen.

 > Gijsen, M. &  van Havere, E. (2016). Doorbreek de regelcultuur, bevorder 
de innovatiekracht! Workshop tijdens het KIB-symposium Hart voor 
Onderwijs:	op	weg	naar	flexibilisering,	24	november	2016	te	Geleen.

 > Hennissen, P. (2016). Begeleiden en beoordelen: Kracht en potentie van 
de opleidingsschool. Themabijeenkomst Steunpunt OidS PO Raad, 18 
januari 2016 te Utrecht.

 > Hennissen, P. (2016). CoPs en opleiden in de school. Presentatie tijdens 
bezoek LOBO rondom Wetenschap & Techniek, 24 januari 2015 te 
Sittard.

 > Hennissen, P. (2016). Het leren en innoveren in communities. Ronde 
tafelgesprek, Start-Up bedrijvendag, 3 maart te Sittard. 
Hennissen, P. (2016). Leren en Innoveren in Professionele werkplaatsen: 
Wat is er nodig? Keynote tijdens Fontys Conferentie Professionele 
Werkplaatsen, 14 september 2016 te Eindhoven

 > Hennissen, P. & Kroeze, C. (2016). Begeleiden en beoordeling toekomst-
bestendig. Presentatie tijdens het Jaarcongres Steunpunt Opleiden in de 
School, 31 mei 2016 te Vianen.

 > Hennissen, P. (2016). Development of (new) teachers in the work-
place. Presentatie voor PhD-studenten van de University of Mary 
Hardin-Baylor uit Texas, 15 juni 2016 te Sittard.

 > Hennissen, P. (2016). Scenario’s voor Opleiden in de School. PO-Raad, 
21 juni 2016 te Utrecht.

 > Hennissen, P. (2016). Opleiden in de School: versterken samenwerk-
en. Ministerie OC&W, 31 oktober te Den Haag.

 > Hennissen, P.,  Acampo, H., Kierkels, R., Wetzels, D., & Crasborn, 
F. (2016). Symposium ‘Community of Practice als voertuig voor 
ontwikkeling‘ tijdens het VELON-congres, 4 februari 2016 te Brussel.

 > Hennissen, P., Groten, M., & van Betuw, C. (2016). De M-factor in (be-
geleidingsgesprekken) monitoren. Bijeenkomst voor alle instituuts- en 
schoolopleiders dNP, 15 september 2016 te Sittard.

 > Hoefnagels, A., Graus, M., van de Broek, A., van Vlaanderen, H., 
Visser, L., & Setten, M. (2016). Curious People crossing borders: 
learning by reflective blogging. Workshop tijdens Jaarcongres 
Vereniging Hogescholen, 21 april 2016 te Rotterdam.

 > Kierkels, R. (2016). De CoP als hefboom voor schoolontwikkeling. 
Presentatie als onderdeel van het symposium ‘Community of 
Practice als voertuig voor ontwikkeling’ georganiseerd door het 
lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo, VELON 
congres, 4 februari 2016 te Brussel.

 > Siebenlist, E. (2016). Hoe studenten te motiveren tijdens de minor 
het gemotiveerde brein. Presentatie tijdens het VELON congres, 4 
februari 2016 te Brussel.

 > Van Gool, E. (2016). Doorbraakproject beginnende leerkrachten. 
Presentatie EAL voor delegatie Ministerie OC&W & PO-CO-Raad. 15 
april te Obbicht.

 > Wetzels, D. (2016). Een onderzoek naar de relatie tussen boeiend 
onderwijs en de betrokkenheid van leerlingen. Presentatie als 
onderdeel van het symposium ‘Community of Practice als voertuig 
voor ontwikkeling’ georganiseerd door het lectoraat Opleiden in de 
School van de Nieuwste Pabo, VELON congres, 4 februari 2016 te 
Brussel.

2017
 > Acampo, H. (2017). Van het een komt het ander…: Invloed van team-

cultuur op de onderzoekende houding van studenten. Presentatie als 
onderdeel van het symposium ‘Grenspraktijken van onderzoekers en 
opleiders in, om, voor en door lerarenopleidingen en scholen’, ORD, 
30 juni 2017 te Antwerpen.

 > Ehlen, C., Jenniskens, W., & Hennissen, P. Tools with the co-creation-
wheel for collaborative researching and learning in CoPs. Workshop 
tijdens EAPRIL, 1 december 2017 te Hämeenlinna, Finland.

 > Hennissen, P. (2017). Development of (new) teachers in the work-
place. Presentatie tijdens bezoek studenten Universiteit Maryland. 9 
januari 2017 te Sittard.
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 > Hennissen, P. Dutch school system: Foundations for the future: focus on 
Teacher Prof Dev. Presentatie voor PhD-studenten van de University of 
Mary Hardin-Baylor. Sittard, 14-06-17. 

 > Hennissen, P. (2017). Pendel tussen praktijk en theorie. Presentatie 
tijdens studiedag dNP, 20 juni 2017 te Geleen.

 > Hennissen, P. (2017) De mentor bepaalt! Posterpresentatie tijdens 
Partnerschapsdag Leren voor Morgen, 14 november 2017 te Den 
Bosch.

 > Hennissen, P. (2017). De weg omhoog of de weg omlaag. Keynote 
tijdens BSL (Begeleiding Startende Leerkrachten) Oost, 20 november 
2017 te Hardenberg.

 > Hennissen, P. Samen opleiden in krimpregio’s. Presentatie tijdens de 
slotbijeenkomst Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO, 6 december 2017 
te Utrecht.

 > Hennissen, P. De weg omhoog of de weg omlaag. Presentatie over 
beginnende leerkrachten, LOBO, 14 december 2017 te Utrecht.

 > Hennissen, P. & Groten, M. (2017). De M-factor van mentoren. 
Presentatie voor schoolopleiders en mentoren van Stichting Swalm en 
Roer, 09 februari 2017 te Swalmen.

 > Hennissen, P., Simons, I. Ontwikkeling van de CoP binnen PLG: 
verduurzaming. Vier regionale bijeenkomsten rondom ‘Professionele 
Leergemeenschappen’ voor directeuren en kartrekkers van 40 CoP-
scholen. (17-11-16, 19-01-17, 23-02-17, 18-05-17)

 > Hennissen, P., & van den Berg, N. (2017) Grenspraktijken van 
onderzoekers en opleiders in, om, voor en door lerarenopleidingen en 
scholen’. Symposium tijdens ORD, 30 juni 2017 te Antwerpen.

 > Hennissen, P., & van Gool, E. (2017). Een curriculum voor beginnende 
leerkrachten. Workshop tijdens BSL, 20 november 2017 te Hardenberg.

 > Klijs, J. (2017). De economische waarde van CoPs m.b.v. Bèta-methode. 
Presentatie tijdens Onderzoeksmiddag dNP, 10 mei 2017 te Sittard.

 > Klijs, J. (2017). Het economisch rendement van werken in leergemeen-
schappen. Presentatie tijdens slotconferentie VSLS, 14 juni 2017 te 
Utrecht.

 > Ros, A., Hennissen, P., Onstenk, J., & Timmermans, M. (2017). Opleidings-
scholen in transitie. Aan tafel: Wat is uw volgende stap? Workshop tijdens 
het Jaarcongres Steunpunt Opleiden in de School. 31 mei 2017 te Vianen. 

 > Thomassen, R., van den Broek, A., & Graus, M. (2017). Voor elk wat skills. 
Workshop tijdens het KIB-symposium Hart voor Onderwijs: op weg naar 
flexibilisering.	Futurum,	23	november	2017	te	Heerlen.

 > Van Gool, E., & Hennissen, P. (2017). Een ‘curriculum’ voor beginnende 
leerkrachten. Lectoraat Opleiden in de School. Workshop tijdens jaarlijkse 
dag Lectoren Educatieve Faculteit, 16 november 2017 te Tilburg.

 > Van Loo, A. (2017). Learning with each other, learning from each other. 
Posterpresentatie tijdens EAPRIL, 30 november 2017 te Hämeenlinna, 
Finland.

2018
 > Acampo, H. (2018). Van ’t een komt ’t ander: een onderzoek naar 

de ontwikkeling van onderzoekende houding. Presentatie tijdens 
VELON-congres voor lerarenopleiders, 12 maart 2018 te Roermond.

 > Fanchamps, N. (2018). SRA-programmeren door leerkrachten in 
de klas. Het belang van computational thinking. Presentatie tijdens 
VELON-congres voor lerarenopleiders, 13 maart 2018 te Roermond.

 > Fanchamps, N. (2018). Computational thinking in het basisonderwijs 
via Direct Manipulation Environments (DME’s). Presentatie tijdens 
ORD, 14 juni 2018 te Nijmegen.

 > Fanchamps, N. (2018). De relatie tussen leerkrachtinterventies en de 
ontwikkeling van computational thinking skills tijdens SRA-program-
meerlessen in het basisonderwijs. Workshop tijdens KIB-symposium 
over Leren en Innoveren, Oranjerie & Ixperium, 22 november 2018 te 
Roermond.

 > Gijsen, M. (2018). Zelfsturing in het HBO!? Presentatie tijdens 
VELON-congres voor lerarenopleiders, 13 maart 2018 te Roermond.

 > Graus, M., & Van de Broek, A. (2018). Hoe word ik een change agent? 
Workshop tijdens KIB-symposium over Leren en Innoveren, Oranjerie 
& Ixperium, 22 november 2018 te Roermond.

 > Hennissen, P. (2018). Bachelor in education in primary schools. 
Presentatie voor Japanse delegatie aan de Nieuwste Pabo, 9 maart 
2018 te Sittard. 

 > Hennissen, P. (2018). Effectief professionaliseren: zo doe je dat? 
Workshop tijdens Fontys Pro Educatie, 21 maart 2018 te Sittard.

 > Hennissen, P. (2018). Dat leren: dat werkt echt goed: randvoor-
waarden voor succesvolle trajecten. Keynote tijdens werkconferentie 
zij-instroom, 25 april 2018 te Bunnik.

 > Hennissen, P. (2018). Dutch school system: Foundations for the 
future: focus on Teacher Prof Dev. Presentatie voor PhD-studenten 
van de University of Mary Hardin-Baylor, 15 juni 2018 te Sittard.

 > Hennissen, P. (2018). Dat leren, dat werkt echt goed! Randvoor-
waarden voor succesvolle trajecten. Presentatie start zij-instroomtra-
ject de Nieuwste Pabo, 28 augustus 2018 te Sittard.

 > Hennissen, P. & Piškur, B. (2018). Samenwerking tussen leerkracht 
en zorgverlener in de klas. Symposium georganiseerd door Lectoraat 
Opleiden in de School, 12 september 2018 te Heerlen.

 > Jenniskens, W. (2018). Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel. 
Workshop tijdens de jaarlijkse onderzoeksmiddag Veldwerk: ‘Missie 
naar Mars’ of ‘Touching the Future’ van de Nieuwste Pabo, 16 mei 
2018 te Sittard.

 > Jenniskens, W., & Ehlen, C. (2018). Hoe maak je een innovatietraject 
tot een succes? Workshop tijdens VELON-congres voor lerarenoplei-
ders, 13 maart 2018 te Roermond.

 > Loo, A. van. (2018). Leren ‘met-van elkaar’: effecten van peer-in-
teracties op motivatie, zelfdeterminatie, leren. Presentatie tijdens 
VELON-congres voor lerarenopleiders, 12 maart 2018 te Roermond.
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 > Meuser, S. (2018). Cross-overs in het onderwijs om authentieke 
leeromgevingen voor kinderen te realiseren. Workshop tijdens 
KIB-symposium over Leren en Innoveren, Oranjerie & Ixperium, 22 
november 2018 te Roermond.

 > Meuser, S., Piškur, B., Hennissen, P. & Beurskens, S. (2018). Cross-
overs samenwerking in de context tussen de leerkracht en ergothera-
peut in passend onderwijs. Presentatie tijdens VELON-congres voor 
lerarenopleiders, 13 maart 2018 te Roermond.

 > Van de Broek, A., & Graus, M. (2018). Hoe word ik een change agent? 
Presentatie tijdens de kom-Leren Academiedag, 14 november 2018 te 
Maastricht.

 > Van Gool, E., Heemels, M. & Lahoije, R. (2018). Leerkrachten werven 
en behouden: Doorbraakprojecten vanuit de lerarenopleidingen. 
Presentatie tijdens VELON-congres voor lerarenopleiders, 13 maart 
2018 te Roermond.

 > Van Gool, E. (2018). Begeleidingstraject professionele ontwikkeling 
beginnende leerkrachten PO. Presentatie tijdens VELON-congres voor 
lerarenopleiders, 13 maart 2018 te Roermond.

2019
 > Fanchamps, N. (2019). De ontwikkeling van computational thinking 

skills via SRA-programmeren. Presentatie tijdens ORD, 28 juni 2019 
te Heerlen. 

 > Graus, M. (2019). The development of a tool to categorize online 
reflective	blogs.	Posterpresentatie	tijdens	ORD,	28	juni	2019	te	
Heerlen. 

 > Hennissen, P. (2019). Development of (new) teachers in the work-
place. Presentatie tijdens bezoek studenten Universiteit Maryland. 15 
januari 2019 te Sittard.

 > Hennissen, P., Piškur, B., & Meuser, S. (2019). Ergotherapie in de klas: 
Evaluatie van Partnering for Change (P4C). Bijeenkomst op 14 maart 
2019 te Heerlen.

 > Hennissen, P. (2019). De mentor als spil in de begeleiding. Fontys 
Hogeschool Kind en Educatie, 2 april 2019 te Eindhoven.

 > Hennissen, P. (2019). Dutch school system: Foundations for the 
future: focus on Teacher Prof Dev. Presentatie voor PhD-studenten 
van de University of Mary Hardin-Baylor, 14 juni 2019 te Sittard.

 > Hennissen,	P.,	&	Mena,	J.	(2019).	The	influence	of	mentoring	roles	in	
preservice teacher professional knowledge acquisition. Presentatie 
tijdens EARLI-conferentie, 15 augustus 2019 te Aken.

 > Mena,	J.,	&	Hennissen,	P.	(2019).	The	influence	of	mentoring	roles	in	
preservice teacher professional knowledge acquisition. Presentatie 
tijdens AERA-conferentie, 5 april 2019 te Toronto, Canada.

 > Meuser, S., & Piškur, B. (2019). Belonging in the classroom: 
Partnering for Change (P4C). Presentatie als onderdeel van 
Symposium Teaching to/about diversity. EARLI-conferentie, 14 
augustus te Aken.

 > Meuser, S., & Piškur, B. (2019). Adapting the context to enable school 
participation of children with special needs. Posterpresentatie 
tijdens ORD, 28 juni 2019 te Heerlen. 

 > Van	de	Broek,	A.	(2019).	Online	begeleiding	van	reflectieve	blogs	
gericht op de ontwikkeling van de professionele identiteit. Posterpre-
sentatie tijdens ORD, 28 juni 2019 te Heerlen. 

Publicaties
Wetenschappelijke artikelen 

 > Ehlen, C., & Hennissen, P. (2016). The Co-Creation-Wheel is spinning: 
Application of the wheel in CoPs in academic primary schools in 
the Netherlands. Paper gepresenteerd op de UFHRD (University 
Forum for Human Resource Development) conferentie, juni 2016, 
Manchester.

 > Ehlen,	C.,	&	Hennissen,	P.	(2019).	The	“Co-Creation-Wheel”:	A	guiding	
instrument for sustainable change – A case history of “Communities 
of	Practice”	in	Dutch	elementary	schools.	In	R.	Hamlin,	A.	Ellinger,	&	
J. Jones (Ed.), Evidence-based initiatives for organizational change 
and development (pp. 645-657). IGI Global.

 > Hennissen, P., & Kierkels, R., (2015). Schoolleiding en CoP stimuleren 
de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap. Tijdschrift 
voor Lerarenopleiders, 36 (4), 123-136.

 > Hennissen, P., Beckers, H., & Moerkerke, G. (2017). Linking practice 
to theory in teacher education: a growth in cognitive structures. 
Teaching and Teacher Education, 63, 314-325. 

 > Mena, J., Hennissen, P., & Loughran, J. (2017). Developing pre-ser-
vice	teachers’	professional	knowledge	of	teaching:	The	influence	of	
mentoring. Teaching and Teacher Education, 66, 47-59.

 > Klijs, J. (2017). De economische waarde van CoPs m.b.v. Bèta-
methode. Het economisch rendement van leergemeenschappen. 
Intern Verslag. Lectoraat Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo, 
Sittard.

 > Mena, J., Hennissen, P., & Loughran, J. (2017). Developmental 
learning approaches to teaching: Stages of epistemological thinking 
and professional expertise. In D. J. Clandinin, & J. Husu (Eds.), The 
SAGE Handbook of Research on Teacher Education (Vol. 1, pp. 
513-527). London: SAGE Publications Ltd.

 > Rorrison, D., Hennissen, P., Bonanno, P., & Männikkö-Barbutiu, 
S. (2016). Problematising Practicum Arrangements. Sharing 
experiences from different traditions and contexts. In Q. Kools, B. 
Koster, A. Bakx, P. Hennissen (Ed.), Proceedings of the 41 ATEE 
Conference, pp. 125-135. Brussel. 153152



 > Rorrison, D., Hennissen, P., Bonanno, P., Männikkö-Barbutiu, S., 
& Mattsson, M. (2018). Cross border innovations: Building trust, 
understandings and new theories for professional experience 
(practicum) from different traditions to develop new ‘arrangements’. 
Not published.

Vakbladen

 > Geerdink, G., Geldens, J., Hennissen, P., Katwijk, L. van, Koster, B., 
Onstenk, J., Pauw, I., Ros, A., Snoek, M., & Timmermans, M. (2015). 
De kern opgaven bij het opleiden van leraren: kwalificatie, socialisatie 
en persoonsvorming van leerlingen, studenten en lerarenopleiders. 
Science Direct.

 > Hennissen, P.  (2016). De organisatie van de begeleiding en beoor-
deling van het werkplekleren. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen 
(PO-Raad/VO-Raad).

 > Hennissen, P. (2017). Praktijk en theorie verweven en verbinden. 
Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen: Praktijk in Zicht, Steunpunt 
Opleidingsscholen, januari 2017.

 > Buijsers, M., & Triebels, I. (2016). Begeleiding van de beginnende 
leerkracht: Kwaliteitsslag voor behoud beginnende leerkrachten 
Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale leerlingenzorg, 13, 
37-42.

 > Hennissen, P. (2016). Praktijk en theorie verweven en verbinden. De 
Nieuwste Pabo Sittard. Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in 
Zicht. Steunpunt Opleidingsscholen.

 > Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen. Praktijkgericht onderzoek 
dat bijdraagt aan innovatie van opleiding en praktijk. Eindhoven, mei 
2017.

 > Klijs, J. (2017). De waarde van leraarsnesten in het primair onderwijs. 
Intern verslag. Sittard, de Nieuwste Pabo.

 > Buijsers, M., Hennissen, P., & Simons, I.(2018). Samen Leren en 
Innoveren: versterken van samenwerken is het versterken van 
gezamenlijke leerprocessen, Opbrengsten vanuit de CoPs. Sittard, de 
Nieuwste Pabo.

 > Leden van de CoLs, Hennissen, P., & Simons, I. (2018). Samen Leren 
en Innoveren: versterken van samenwerken is het versterken van 
gezamenlijke leerprocessen, Opbrengsten vanuit de Cols. Sittard, de 
Nieuwste Pabo.

 > Crasborn, F., & Hennissen, P. (2019). Integratief begeleiden op de 
werkplek: modellen en methodieken voor opleidingsdidactisch 
handelen. In G. Geerdink & I. Pauw, Kennisbasis lerarenopleiders – 
katern 7: Opleidingsdidactiek: Hoe leiden we leraren op, pp. 55-84. 
Breda: VELON.

Overige
 > Ooit van gehoord: interprofessioneel Onderwijs. Editie Zuyd 2016, 

editie 4. (artikel over het leren in communities op basisscholen als 
voorbeeld van interprofessioneel Onderwijs).

 > Opleiden in de School in de Nieuwste Pabo. Interview met Paul 
Hennissen in Praktijkvoorbeeld. Steunpunt Opleidingsscholen. PO/
VO-Raad, 22 juni 2015, 1-4.

 > Hennissen, P. (2015). Leraarsnesten: Opleiden van leraren op de 
werkplek. Webtijdschrift EAL. 

 > Hennissen, P. (2016). De M(atch)-factor in begeleidingsgesprekken. 
Webtijdschrift EAL. 

 > Hennissen, P. (2016). Kwaliteitsslag voor behoud beginnende 
leerkrachten. Webtijdschrift EAL. 

 > Buijsers, M. (2017). Samenwerking Kindante en de Nieuwste Pabo: 
Onderzoek verbetert onderwijs. Maandblad Stichting Kindante, 
Sittard.

 > Juist in een krimpregio heeft samen opleiden meerwaarde. Interview 
met Paul Hennissen in Samen opleiden in breder perspectief, 
Amersfoort, PO/VO-raad, 9-13.

 > Kwaliteitseisen voor zij-instroomtrajecten. Interview met Paul 
Hennissen in Zij-instroom: Een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor scholen en opleidingen. Platform Samen Opleiden & 
Professionaliseren, september 2018, 13-17.

 > “Juf	de	robot	snurkt”.	Onderwijs:	Robots	in	de	klas.	Dagblad	de	
Limburger, 14 juni 2019.

Door het lectoraat georganiseerde onderzoeksmiddagen, KIB-symposia 
en overige congressen. Organisatie Onderzoeksmiddag de Nieuwste 
Pabo (i.s.m. Leerlandschap van Communities en de Opleidingsscholen 
Midden-Limburg & Sittard en Zuid-Limburg). 

 > Veraart, C., Hennissen, P., & Nieskens, J., (2015). Veldwerk onder-
zoeksmiddag: Raak geinspireerd! Jaarlijkse onderzoeksmiddag de 
Nieuwste Pabo, 3 juni 2015 te Sittard.

 > Veraart, C., Hennissen, P., Nieskens, J., & Buijsers, M., (2016). Onder-
zoeksmiddag Veldwerk: Aanstormend talent wordt gezien! Jaarlijkse 
onderzoeksmiddag de Nieuwste Pabo, 11 mei 2016 te Sittard.
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 > Simons, I., Hennissen, P., Nieskens, J. & Buijsers, M. (2017). 
Onderzoeksmiddag Veldwerk: Verbinden, verduurzamen, vieren. 
Jaarlijkse onderzoeksmiddag de Nieuwste Pabo, 10 mei 2017 te Sittard. 

Onderzoeks-
middag 
Veldwerk

PRIJSuitreiking voor beste 
posterpresentatie!

WOENSDAG 
10 mei 2017
13.30 - 17.30 uur 

locatie: de Nieuwste Pabo

gastspreker: Petra Dassen, burgemeester gemeente Beesel

aanmelden: jacqueline.nieskens@leerlandschapvancommunities.nl

VERBINDEN
VERDUURZAMEN
VIEREN

NP_poster_onderzoeksmiddag_170206.indd   1 06/02/2017   12:01

 > Hennissen, P., Simons, I., & Nieskens, J. (2018). Onderzoeksmiddag 
Veldwerk: ‘Missie naar Mars’ of ‘Touching the Future’. Jaarlijkse onderzo-
eksmiddag de Nieuwste Pabo, 16 mei 2018 te Sittard.

 > Hennissen, P. & Nieskens, J. (2019). Onderzoeksmiddag Veldwerk: 
Toetsing als kans om te leren en de kwaliteit van de Opleidingsschool. 
Jaarlijkse onderzoeksmiddag de Nieuwste Pabo, 22 mei 2019 te Sittard.

KIB-symposia (Kennis-in-bedrijf): Organisatie symposia Lectoraat Opleiden in 
de School i.s.m. Faculteit Bèta Science and Technology, Zuyd Hogeschool en 
Leerlandschap van Communities.

 > Hennissen, P., Nieskens, J., Simons, I., Ruland, J., & van Veen, J. (2016). 
Een dag over de waarde van persoonlijke innovatie. KIB-Symposium over 
Leren en Innoveren, 24 november 2016 te Brightlands Chemelot Geleen.

 > Hennissen, P., Nieskens, J., Simons, I., van Veen, J., & Ruland, J. (2017). 
Hart	voor	Onderwijs:	op	weg	naar	flexibiliteit	in	leren.	KIB-symposium	
over Leren en Innoveren, Futurum, 23 november 2017 te Brightlands 
Heerlen.

 > Hennissen, P., Ruland, J., Jenniskens, W., & Goes, M. (2015). Leren en 
Innoveren in Communities en 21e-eeuwse vaardigheden. Symposium 
tijdens Kennis-in-Bedrijf-dag, Zuyd Hogeschool, 26 november 2015 
te Heerlen 
 

EEN DAG OVER DE WAARDE VAN 
PERSOONLIJKE INNOVATIE (KiB-DAG) 
Symposium over Leren & Innoveren 

24 NOVEMBER 2016

Locatie: Brightlands Chemelot Campus, gebouw Center Court in Geleen                                                                                 

Datum & tijd: 24 november 9.00-16.30 uur                                                                                                            

Meer informatie: www.denieuwstepabo.nl/lectoraat/nieuws

KOM OOK NAAR HET SYMPOSIUM EN MELD JE AAN 
VIA WWW.DENIEUWSTEPABO.NL/LECTORAAT/NIEUWS

MET MEDEWERKING VAN:
Studenten dNP: Pamela van Gemert - Solange Smeets - Marcel Kleijnen                                  

Docenten dNP: Marcel Gijsen - Lou Slangen - Nardie Fanchamps - Marcel Graus                                       

Uit het werkveld: schooldirecteur Wouter Wetzelaer en MT-lid Esther van Havere 

Andere sprekers & pitches: Thijs Homan - Corry Ehlen - Tim den Hartog - Menno Knetsch 

Guido Meijers - studenten CHILL - Patricia Geelen

VOOR EN DOOR STUDENTEN, 
DOCENTEN EN HET WERKVELD!

Dit evenement wordt mede 

mogelijk gemaakt door:

NP_kennisinbedrijf_poster_1611082.indd   1 09/11/2016   09:39

 > Hennissen, P., Nieskens, J., Simons, I., Ruland, J. (2018). Hart voor 
Onderwijs: op weg naar leren in authentieke leersituaties. KIB-sym-
posium over Leren en Innoveren, Oranjerie & Ixperium, 22 november 
2018 te Roermond.

Overige congressen

 > Hennissen, P., Crasborn, F., Evers, A., & Schils, T. Organisatie van 
VELON-congres voor lerarenopleiders ‘Cross-overs in werk en 
opleiding van leraren’, 12 en 13 maart 2018 te Roermond.

 > Hennissen, P., & Piškur, B. (2018). Samenwerking tussen leerkracht 
en zorgverlener in de klas, 12 september 2018 te Heerlen.

 > Kools, Q., Koster, B., Bakx, A., & Hennissen, P. Organisatie van 
ATEE-conferentie (Association for Teacher Education in Europe) voor 
Europese lerarenopleiders, 22 t/m 24 augustus 2016 te Eindhoven.
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Leden Lectoraat  
 
Opleiden in de School op  
31 augustus 2019

Ankie van de Broek
Ankie van de Broek is als promovendus, docent en 
onderzoeker verbonden aan de Nieuwste Pabo. Haar 
expertisegebied omvat onderwijskunde en nieuwe 
media. Het onderwerp van haar promotieonderzoek is de 
professionalisering van lerarenopleiders op het gebied 
van online begeleiden van leraren in opleiding. 

Nardie Fanchamps
Nardie Fanchamps is als promovendus, docent, onder-
zoeker en nascholer verbonden aan de Nieuwste Pabo. 
Zijn expertise omvat de domeinen Rekenen – Wiskunde, 
Wetenschap & Technologie en Computer Sciences. Het 
onderwerp van zijn promotieonderzoek is het program-
meren van robots en de ontwikkeling van computational 
thinking in het primair onderwijs. 

Emilly van Gool
Emily van Gool werkte als leerkracht in het 
basisonderwijs, als schoolopleider binnen Stichting 
Triade en onderzoekster binnen het lectoraat Opleiden 
in de School. Haar expertise ligt bij onderzoek naar de 
effecten van een begeleidingstraject voor beginnende 
leerkrachten, een doorbraakproject in het kader van de 
Educatieve Agenda Limburg (EAL). 
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Marcel Graus
Marcel Graus is als promovendus, docent en 
onderzoeker verbonden aan de Nieuwste Pabo. 
Zijn expertisegebied omvat muziekonderwijs, 
nieuwe media en onderzoek. Het onderwerp van 
zijn promotieonderzoek is de ontwikkeling van de 
identiteit van leraren in opleiding zichtbaar in het 
reflectief	bloggen.	 

Annemie van Loo
Annemie van Loo werkt als leerkracht op een 
basisschool, schoolopleider binnen Movare 
Onderwijsstichting Movare en onderzoeker 
binnen het lectoraat Opleiden in de School. Ze is 
gedragsspecialist, kartrekster van de community of 
practice Ouderbetrokkenheid op basisschool Mijn 
Spoor en onderzoekster van het leren van en met 
elkaar bij leerlingen.

Sarah Meuser
Sarah Meuser is docente Ergotherapie en werkzaam 
als projectwedewerker bij de lectoraten Autonomie 
en Participatie en Opleiding in de School. Het 
onderwerp van haar promotieonderzoek omvat het 
realiseren van participatie van kinderen met een 
motorische beperking tijdens de uitvoering van 
schoolse activiteiten. 

Jacqueline Nieskens
Jacqueline Nieskens is management assistente 
van	het	lectoraat	Opleiden	in	de	School	en	is	Office	
Manager van het lectoraat Business Service Inno-
vatie van Fontys Venlo. Haar expertise ligt onder 
meer bij het organiseren van grote evenementen en 
symposia van het lectoraat Opleiden in de School 
zoals Hart voor Onderwijs, Kennis-in-Bedrijf en de 
jaarlijkse Onderzoeksmiddag van de Nieuwste Pabo.

Barbara Piškur
Barbara Piškur is docente Ergotherapie, coördineert 
masteropleidingen en is senior onderzoeker van de 
lectoraten Autonomie en Participatie en Opleiden in 
de School. Ze is expert op het gebied van kwalitatief 
onderzoek, projectleiderschap rondom onderzoek 
in de zorg, participatie van kinderen met motorische 
beperkingen en de rol van de ouders. Ze is de 
Nederlandse projectleider in het internationale 
Nordforsk-project. 

Ellen Siebenlist
Ellen Siebenlist is docent onderwijskunde van de 
Nieuwste Pabo. Zij is coördinator van het onderzoek 
en coördinator van de afstudeerfase. Haar exper-
tisegebied ligt op het gebied van gemotiveerd leren. 
Zij heeft de minor ‘het gemotiveerde brein’ opgezet 
op basis van de principes rondom motivatie.

Paul Hennissen
Paul Hennissen is oud-lector Opleiden in de School 
van de Nieuwste Pabo te Sittard. Hij begeleidt 
lerarenopleiders bij het verrichten van praktijkonder-
zoek en verzorgt (inter)nationaal presentaties, 
workshops en trainingen over de ontwikkeling van 
opleidingsscholen, opleidingsdidactiek, begeleiden 
en beoordelen van leraren in opleiding en het leren 
in communities en leergemeenschappen.
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Colofon
 
Deze praktijkpublicatie is een product van het lectoraat ‘Opleiden in de 
School’ van de Nieuwste Pabo, onderdeel van zowel Zuyd Hogeschool als 
Fontys Hogescholen.
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