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3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel 
voor professionalisering 

Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar het logboek 

als middel voor professionalisering van instituutsopleiders. In dit onderzoek 

wordt het bijhouden van een eenvoudig logboek gebruikt om na te gaan 

of en hoe instituutsopleiders zich persoonlijk ontwikkelen in hun rol als 

studieloopbaanbegeleider (slb’er) op de werkplek. Dit deelonderzoek maakt 

onderdeel uit van een breder onderzoek naar de nieuwe rol van slb’er op de 

werkplek (zie par. 1.5: De nieuwe rol van de slb’er op de werkplek). 

3.1.1 Aanleiding

De instituutsopleider van de Nieuwste Pabo begeleidt als slb’er binnen de 

opleidingsschool de studenten van de opleiding individueel en in groepen. Naast 

die begeleidende rol vervult hij een beoordelende rol en is hij contactpersoon 

op de werkplek. Het nieuwe curriculum vraagt om een andere rol dan tot nu toe 

zoals aanstaande leerkrachten van alle jaren begeleiden en groepsbijeenkomsten 

verzorgen op de werkplek. De slb-rol kent veel verschillende taken en zit complex 

in elkaar. Het is vaak lastig voor de slb’er om tijd en ruimte te vinden om te 

verwerken wat er op een werkdag allemaal gebeurt. Maar over het algemeen 

is die verwerking nodig voor professionele ontwikkeling. Professionele groei is 

volgens Berliner (2001) niet alleen terug te zien in ander gedrag, maar ook door 

verandering in cognitie zoals bewustwording.

Het bijhouden van een logboek kan helpen bij het focussen en reflecteren op 

opgedane ervaringen (Bergen & Vermunt, 2008). Professionele ontwikkeling 

wordt gestimuleerd door bewust te worden van dissonanties tussen wat 

iemand doet en wil of dacht te doen (Hennissen, 2011). Het bijhouden van een 

logboek kan bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in het eigen handelen. 

Deze zelfkennis vormt de basis voor het ontwikkelen van de competenties als 

lerarenopleider. 

Onderzoeksvraag

In hoeverre leidt het bijhouden van de taken en tijdsbesteding van de slb’er in 

een logboek volgens henzelf tot bewustwording van hun handelen en tot ander 

gedrag?
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3.1.2. Hoe is te werk gegaan?

Het (deel)onderzoek vond plaats onder zes slb’ers van de Nieuwste Pabo. Vanaf 

schooljaar 2011-2012 worden de taken van de slb’er op de werkplek van de 

opleidingsschool uitgevoerd i.p.v. op het opleidingsinstituut. De onderzoeksvraag 

is met twee instrumenten onderzocht: een logboek en een vragenlijst. 

Als eerste is om vast te kunnen stellen welke activiteiten slb’ers ontplooien en 

hoeveel tijd ze aan deze activiteiten besteden, een zestal slb’ers gevraagd een 

logboek bij te houden. Het bijhouden van het logboek door de slb’ers heeft 

plaatsgevonden gedurende 10 weken in de eerste helft van het studiejaar 2011-

2012. In het logboek hebben de slb’ers bijgehouden welke taak, hoeveel tijd, 

met wie en waar ze bepaalde aan slb-gerelateerde activiteiten ontplooiden. Ze 

hebben dit logboek iedere week per mail aangeleverd. Na twee weken is een 

inventarisatie gemaakt van deze activiteiten. Op grond van deze inventarisatie is 

een indeling gemaakt in soorten activiteiten en hebben de slb’ers hun activiteiten 

onder bepaalde rubrieken in het logboek bijgehouden. Dat heeft geleid tot 

zes categorieën: mailcontacten, gesprekken voeren, bezoeken, vergaderingen, 

bijeenkomsten en gesprekken anderen. De reistijd is buiten beschouwing gelaten. 

De gegevens zijn verwerkt in frequentietabellen. 

Als tweede is achteraf na een maand middels een vragenlijst gevraagd of het 

bijhouden van het logboek inzicht heeft gegeven in de eigen activiteiten en 

welke inzichten verkregen zijn. De lijst bestond uit acht gesloten vragen en 

acht open vragen die vragen naar toelichting op het antwoord van de gesloten 

vragen. Vijf van zes slb’ers hebben gereageerd. De antwoorden op de gesloten 

vragen zijn weergeven in een frequentietabel, de antwoorden op de open vragen 

zijn per vraag weergegeven a.d.h.v. quotes van de respondenten.
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3.1.3. Wat zijn de resultaten?

Uit de logboeken blijkt dat slb’ers die hun activiteiten op de werkplek van de 

opleidingsschool uitvoeren, de meeste tijd besteden aan vijf taken: voorbereiden 

en voeren van individuele reflectiegesprekken, voorbereide en voeren van 

beoordelingsgesprekken en bezoeken van lessen. Er zijn grote individuele 

verschillen tussen de slb’ers in tijdsbesteding: vergelijk bijvoorbeeld  verticaal de 

tijdsbesteding van slb’er 1 met slb’er 5 in tabel 3.2, of horizontaal de tijd die de 

zes slb’ers besteden aan het voorbereiden beoordelingsgesprek.

Tabel 3.2: Tijd (in uren) die slb’ers gedurende 10 weken besteden aan verschillende taken (n=aantal 

studenten in begeleiding).

Slb 1 

(n=16)

Slb 2 

(n=16)

Slb 3 

(n=14)

Slb 4 

(n=16)

Slb 5 

(n=18)

Slb 6 

(n=15)

voorbereiden 

individueel gesprek 
10,5 0 0 1,7 0 0

voeren individueel 

gesprek 
15,7 7,3 19 9,3 0 0

voorbereiden 

beoordelingsgesprek
10,6 1 6,2 14,8 3,3 11,8

voeren 

beoordelingsgesprek 
12,8 13 10,5 12,2 15,5 15,5

lesbezoek 6 25,3 4,5 9,8 16,4 16,5

Overige 33,3 22,2 17,2 27 19,5 24

Totaal aantal uren 88,9 68,8 57,4 74,8 54,7 67,8
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Uit quotes van slb’ers blijkt dat ze door het bijhouden van een logboek vooral 

meer inzicht hebben gekregen in het daadwerkelijk bestede aantal uren en in de 

diversiteit van de slb-taken: 

• “Ik heb me gaandeweg gerealiseerd hoe divers mijn slb–activiteiten zijn 

geweest.”

• “Door de inventarisatie ben ik tot het besef gekomen dat een aantal taken die 

ik als slb’er heb, minder uit de verf zijn gekomen dan zou moeten/kunnen.”

• “Met name de individuele gesprekken over leerovereenkomsten zijn er 

schromelijk bij ingeschoten.”  

 

Bovendien geven slb’ers aan dat ze door het bijhouden van het logboek en het 

verkregen inzicht ideeën hebben gekregen voor de toekomst: waar kan ik tijd 

winnen en mijn aanpak efficiënter maken? Kortom, ervaren instituutsopleiders 

leren doordat ze reflecteren op hun eigen gedrag, komen tot inzichten en 

formuleren ideeën om hun gedrag te veranderen.

3.1.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Dit eenvoudige logboek blijkt inzicht te geven in het eigen gedrag. Participanten 

geven aan dat ze op basis daarvan ander gedrag willen vertonen. Dat is in dit 

onderzoek niet verder onderzocht. Het logboek als middel is tot nu toe vaak 

ingezet voor studenten (Korthagen, 1993), maar blijkt volgens Kools (2013) ook 

voor lerarenopleiders te leiden tot inzicht en persoonlijke ontwikkeling. 

In het kader van personeelsbeleid lijkt een eenvoudig logboek bijhouden een 

geschikt middel om inzicht te krijgen in het eigen functioneren: minimale 

inspanning, veel effect, een logboek als middel tot leven lang leren. Het 

bijhouden van de activiteiten bestaat alleen uit het wekelijks beschrijven van 

aan welke taak, hoeveel tijd is besteed, op welke plek en met wie. De resultaten 

zouden jaarlijks besproken kunnen worden in het functioneringsgesprek. Verder 

onderzoek moet aantonen of er sprake is van daadwerkelijke gedragsverandering.

3.1.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten omtrent het logboek zijn gepresenteerd tijdens de conferentie voor 

Lerarenopleiders (VELON 2014 te Zwolle) als onderdeel van het symposium Leven 

Lang Leren en Opleiden in de School georganiseerd door het lectoraat Opleiden 

in de School van de Nieuwste Pabo. 

De resultaten rondom het gehele onderzoek (par. 2.5 en 3.1) zijn in november 

2013 ook gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Kennis in Bedrijf-dag van Zuyd 

Hogeschool en gerapporteerd in de vierjaarlijkse editie van Editie Zuyd 2014 met 

als titel ‘De ene studieloopbaanbegeleider is de andere niet’.
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