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Inleiding 
 
Na een oriëntatiejaar van 1 oktober 2010 tot 1 september 2011 is het lectoraat per 1 
september 2011 gestart voor een vierjarige periode. De samenwerking tussen de CvB’s van 
Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen, en ook tussen de oude Pabo’s van Zuyd en Fontys, 
is uitstekend. Om de betrokkenheid bij het Fontys deel van de Pabo te versterken en de 
werkzaamheden van de lector ook evenrediger te kunnen verdelen, is de lectorfunctie per 1 
januari 2012 uitgebreid tot 0,8 fte. De afspraken tussen de CvB’s hebben ertoe geleid dat de 
verwachte samenwerking met Social Work van Zuyd en de lerarenopleiding en pedagogiek 
van Fontys is uitgesteld. Het lectoraat richt zich op het opleiden in de school binnen de 
Nieuwste Pabo en de integratie van de twee werkvelden. 
 
De verantwoordelijkheid als lector voor beide werkvelden kwam het afgelopen najaar tot 
uiting in de aanvraag voor verankering Academische Opleidingsschool, een kop bovenop de 
Opleidingsschool. Voor zowel de Opleidingsschool Zuid-Limburg als voor de 
Opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard is door elk samenwerkingsverband apart een  - 
bijna identieke - aanvraag ingediend. De lector heeft hierbij het initiatief en voortouw 
genomen. Beide aanvragen zijn vervolgens gehonoreerd, waardoor er in Limburg voor het 
eerst vijf Academische Basisscholen zijn. Binnen de Academische Basisscholen werken 
studenten, leerkrachten en instituutsopleiders samen aan het verbeteren van het onderwijs 
voor leerlingen door gebruik te maken van eigen en andermans onderzoek. Daarmee sluit 
dit project aan bij een van de hoofddoelen van het lectoraat, het realiseren van een hogere 
leeropbrengst door het gericht inzetten van kennis. Inmiddels is er o.l.v. de lector door een 
projectgroep een – bijna identiek - projectplan geschreven voor de uitwerking van de 
academische opleidingsschool, bestaande uit een aantal concrete projecten. 
 
In het voorjaar van 2012 is het strategisch beleidsplan 2011-2015 van het lectoraat 
geëxpliciteerd. In dit plan is de visie van de besturen van Fontys en Zuyd, de Nieuwste Pabo 
en het lectoraat beschreven. Vervolgens zijn drie hoofdthema’s of onderzoekslijnen met hun 
subthema’s en onderzoeken geschetst. In dit collegejaar zijn rondom de drie thema’s 
activiteiten gestart of gecontinueerd, die ondersteund worden of geïnitieerd zijn door het 
lectoraat. In het vervolg van deze stand van zaken, worden de activiteiten van nu en de 
geplande activiteiten van komend jaar kort genoemd. Bij elke activiteit is verwezen naar de 
nummering van onderzoeken in het strategisch beleidsplan. Als aanvulling zijn de leden van 
de kenniskring en eventuele andere mede onderzoekers met naam vermeld. 
 
 
Onderzoekslijn 1: Curriculum  
 
De Nieuwste Pabo is gestart met een nieuw curriculum, gericht op het integreren van 
praktijk en theorie, door gebruik te maken van de zogenaamde ABC-ritmiek (onderzoek 
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1.1): In de A-week zijn studenten op het instituut, in de B-week op de school en in de C-
week weer op het instituut. De vraag is in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een 
theoretische verdieping en wat de ABC-ritmiek daaraan bijdraagt? Het vooronderzoek is 
afgerond in 2011-2012, en vormde de thesis van een master student 
Onderwijswetenschappen aan de OU (Hans Beckers). Het onderzoek was kleinschalig en 
betrof uiteindelijk 12 studenten van de locatie Sittard. Mede op basis van dat onderzoek is 
thema 4 uit het curriculum aangepast en zijn de onderzoeksinstrumenten verbeterd. In het 
voorjaar van 2012 vindt het onderzoek opnieuw plaats maar dan voor alle eerstejaars 
studenten van alle drie de locaties. De afronding van het onderzoek vindt plaats in het 
najaar 2012.  
 
Studenten tonen tijdens elk thema van de opleiding hun competentieontwikkeling met 
behulp van beroepsproducten. De kwaliteit van dit beroepsproduct is dus direct gekoppeld 
aan het niveau van competentieontwikkeling van de studenten. Het tweede onderzoek 
(onderzoek 1.2) is gericht op de verbetering van beroepsproducten die studenten t.b.v. de 
werkplek maken. Dit onderzoek gaat komend jaar van start. Het was gepland voor 2011-
2012, maar vanwege de onmogelijkheid van Ron Bertisen om tijd vrij te maken voor de 
kenniskring, ging dit niet door. De middelen die hierdoor vrij kwamen, zijn deels ingezet om 
het vervolgonderzoek naar de ABC-ritmiek (onderzoek 1.1) te financieren.  
 
Het niveau van de afgestudeerden wordt met name afgemeten aan de hand van het niveau 
van het afstudeeronderzoek van studenten en de onderzoeksverslagen. Om dit niveau te 
bereiken is het van belang dat er een adequate onderzoekslijn is vanaf het begin van de 
opleiding.  Het lectoraat is dit studiejaar direct betrokken bij de opzet en organisatie van de 
al eerder ontwikkelde onderzoekslijn, het bewaken van de kwaliteit en het verhogen van 
het niveau van de onderzoeken en onderzoeksverslagen. (onderzoek 1.3) 
 
 
2. Leerwerkgemeenschappen 
 
De Nieuwste Pabo wil in de toekomst excellente leraren opleiden in 
leerwerkgemeenschappen op scholen, waarbij aankomende en zittende leerkrachten samen 
leren. In dit kader zijn er in het voorjaar van 2011 vijf Communities of Practice (CoPs) 
ingericht op vijf ‘Zuyd’-basisscholen. Het lectoraat, en in het bijzonder de lector, 
ondersteunt de ontwikkeling van de CoP-scholen door de ‘MT-leden’ (zgn. 
Kennisgemeenschap) te trainen in het creëren van een professionele leergemeenschap 
(PLG) op hun school. In 2011-2012 is deze activiteit uitgevoerd tijdens vier dagen verspreid 
over het jaar. Voor de ruim 30 CoP-deelnemers is er een tussentijdse evaluatie bijeenkomst 
geweest, tijdens welke de ervaringen tot dan toe zijn uitgewisseld. Er bleek behoefte aan 
regelmatige bijeenkomsten voor CoP-deelnemers, hetgeen geleid heeft tot de organisatie 
van nog een bijeenkomst in het voorjaar van 2012. Op basis van de projectgelden wordt de 
lector betaald voor deze ondersteuning, hetgeen terug te vinden is in de begroting. De 
externen die ingehuurd zijn bij deze bijeenkomsten worden eveneens betaald uit deze 
inkomsten. Ook komend jaar zal het lectoraat bijeenkomsten organiseren ter ondersteuning 
van de CoPs en ‘MT-leden’. 
De stuurgroep Opleidingsschool Zuyd heeft besloten om het komende jaar vijf extra CoPs in 
te richten op vijf andere basisscholen. De extra middelen aangevuld met andere middelen 
(uitgestelde onderzoek onderdeel 1.2), worden ingezet ter ondersteuning van de 
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projectleiding en de lector en versterking van het gehele proces zowel gericht op de 10 CoP-
scholen, maar ook op scholen die op een CoP-achtige wijze aan de slag willen gaan. 
 
Om het onderzoek t.b.v. de CoPs nog beter te verankeren, is samenwerking opgezet met 
LOOK van de OU (onderzoek 2.1 en 2.2). LOOK (voorheen RdMC) heeft in het kader van hun 
vouchersregeling uren ter beschikking gesteld om gezamenlijk onderzoek te verrichten 
(onderzoek 2.1 en 2.2) gedurende 2012. Er wordt onderzocht in hoeverre deze eenmalige 
samenwerking in 2012 omgezet kan worden in een langdurige samenwerking met LOOK, de 
nieuwe naam voor het RdMC. In dit project participeren Rick Kierkels en de lector namens 
het lectoraat. Vanuit RdMC zijn Karel Kreijns, Inne Vandijck en Aukje Aben betrokken bij het 
onderzoek. 
 
Om de beste kwaliteit van opleidingsscholen te kunnen garanderen, is het van belang om 
ook eisen te stellen aan opleidingsscholen. De samenwerkingsverbanden willen vergaande 
samenwerking realiseren in de vorm van Partners in Leren in 2015. Om scholen te helpen 
om vast te stellen in hoeverre ze op weg zijn naar het vereiste niveau wordt komend jaar 
gestart met het ontwikkelen van een instrument (onderzoek 2.3). 
 
 
3. Kwaliteit van lerarenopleiders 
 
Het lectoraat heeft in het kader van de innovatiegelden van Zuyd onderzoek verricht naar 
de nieuwe rol van de slb-er in het curriculum (onderzoek 3.1: Margreet Vriesema). Het doel 
van dit onderzoek is tweeledig, namelijk de professionalisering van de lerarenopleiders die 
hun eigen werk in kaart brengen en daarop reflecteren, en zicht krijgen op wat slb-ers doen 
tijdens slb-uren. 
 
De scholing van lerarenopleiders kent een langere traditie en geen einde. Het zijn 
uiteindelijk de mensen die het verschil maken als het om kwaliteit van onderwijs gaat. Het 
lectoraat en met name de lector zijn actief betrokken bij het verzorgen van trainingen voor 
opleiders. Door kenniskringleden zijn mentoren getraind in begeleidingsvaardigheden 
(Fontys-deel 45, Zuyd-deel 30). Het betreft een training van 5 a 7 dagdelen. Door leden van 
de kenniskring zijn schoolopleiders getraind in beoordelingsvaardigheden (Fontys-deel 15) 
en in het stimuleren van professionele leergemeenschappen (Zuyd-deel 15). Bij 4 van deze 
trainingen, in totaal ruim 20 bijeenkomsten, was de lector de trainer en verantwoordelijke. 
Het komende jaar zullen deze activiteiten gecontinueerd worden en uitgebreid worden met 
trainingen in het kunnen opzetten en begeleiden van onderzoek. 
 
Het lectoraat participeert in het SurfFoundation project ‘Toetsing en Toetsgestuurd leren’ in 
de periode 2011 – 2014, i.s.m. de HAN, FLOT en VU (onderzoek 3.2). De opleidingen willen 
adequate instrumenten ontwikkelen voor het in kaart brengen van de kennis en kunde van 
lerarenopleiders op het gebied van toetsen en beoordelen. Het belangrijkste instrument dat 
ontwikkeld wordt is een zelfbeoordelinginstrument dat digitaal zodanig is geconstrueerd 
dat er direct passende feedback wordt geformuleerd. Het lectoraat heeft bij de ontwikkeling 
van het instrument naast instituutsopleiders, ook een schoolopleider en mentor betrokken. 
Vanuit het project wordt 70% van de coördinatie-uren van Anneriet Florack in dit en 
volgend studiejaar vergoed. De benodigde tijd voor het ontwikkelen van het instrument 
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betaalt de instelling vanuit professionaliseringsgelden (Anneriet Florack, Karin Sillen en 
wijlen Bert Imandt) en keurmerkgelden (een mentor en een schoolopleider). 

 
Een centrale rol bij het opleiden in de school is weggelegd voor de mentor en de 
schoolopleider (onderzoek 3.3). Een goede samenwerking tussen de schoolopleider en zijn 
mentoren werpt zijn vruchten af voor leraren in opleiding. Vanuit het opleidingsconcept is 
een sturende rol weggelegd voor de schoolopleider, die het leren van de mentoren en 
studenten stimuleert. Vanuit het lectoraat is in 2011-2012 door Marcel Graus en Paul 
Hennissen een training opgezet voor schoolopleiders om vanuit het concept van PLG het 
leren van mentoren en studenten op scholen te versterken. Het flankerend onderzoek is 
gericht op het ontwikkelen van een vragenlijst en het vaststellen van de effecten van de 
training. Komend jaar zal de training en het onderzoek verder verbeterd worden. 
 
 
4. Kennisuitwisseling en profilering 
 
De lector en de kenniskringleden hebben dit jaar namens het lectoraat en Zuyd Hogeschool, 
verschillende presentaties verzorgd, zowel binnen het instituut, nationaal en internationaal, 
voor PO-collega’s. Een korte opsomming van data, plaats van uitvoering, titel en koppeling 
met hier boven beschreven 3 thema’s: 

- Deelname van 7 kenniskringleden aan de Onderwijs Research Dagen (ORD) te 
Maastricht 8-10 juni 2011. 

- Presentatie Paul Hennissen op 12 juli 2011 te Heerlen getiteld ‘De komende vijf jaar’ 
(200 deelnemers; alle afgestudeerden met ouders en instituutsopleiders). 

- Inaugurele rede Paul Hennissen op 28 september 2011 te Heerlen: ‘In de nesten 
werken: opleiden van leerkrachten op de werkplek’ (150 deelnemers). 

- Presentatie lector op 24 november 2011 tijdens de KIB-dag te Heerlen getiteld ‘In de 
nesten werken’ voor besturen, directeuren en schoolopleiders dNP (30 
deelnemers). 

- Presentatie kenniskringleden op 23 t/m 25 november 2011 tijdens de 
internationale conferentie van EAPRIL: Anneriet Florack over toetsing (ism 
Surfproject), Marcel Graus over mentoren, Karin Sillen omtrent Velon-standaard en 
Hans Beckers t.a.v. de theorie-praktijk kloof verkleinen (gemiddeld 25 deelnemers). 

- Presentatie Paul Hennissen op 1 december 2011 te Eindhoven getiteld 
‘Werkplekleerbeleid’ t.b.v. directeuren Fontys Pabo Eindhoven – Tilburg – Den 
Bosch (4 deelnemers). 

- Presentatie lector op 10 januari 2012 te Heythuysen getiteld SPOLT: ‘Slim 
professionaliseren en opleiden in leraarsnesten tesamen’ t.b.v. bestuur, directeuren 
en schoolopleiders van SPOLT (10 deelnemers). 

- Presentatie lector op 26 januari 2012 te Heerlen getiteld ‘Opbrengstgericht werken 
en professionele leergemeenschappen’ t.b.v. leerkrachten, directeuren, etc. uit PO en 
VO (30 deelnemers). 

- Drie presentaties van kenniskringleden op 6 februari 2012 tijdens het VELOV 
congres voor lerarenopleiders te Antwerpen: ‘Een reflectie-instrument voor 
begeleiders van nieuwe leraren’ (40 deelnemers: Frank Crasborn & Paul 
Hennissen), ‘In de nesten werken’ (34 deelnemers: Marcel Gijsen & Paul Hennissen) 
en ‘Professionele ontwikkeling van studieloopbaanbegeleider door onderzoek naar 
eigen handelen’ (30 deelnemers: Margreet Vriesema). 
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- Lid promotiecommissie van Miranda Timmermans op 14 maart 2012 te Tilburg. Het 
onderzoek betrof ‘Kwaliteit van de opleidingsschool: over Affordance, Agency en 
Competentieontwikkeling. 

- Presentatie Paul Hennissen op 10 april 2012 te Heythuysen getiteld ‘Academische 
Basisschool de Neerakker’ t.b.v. het gehele team van basisschool de Neerakker (40 
deelnemers). 

- Presentatie lector op 19 april 2012 te Tilburg getiteld ‘In de nesten werken’ t.b.v. 
alle schoolopleiders en instituutsopleiders van de Pabo Tilburg (90 deelnemers). 

- Presentatie Paul Hennissen op 7 mei 2012 te Maastricht getiteld ‘Is mijn school een 
professionele leergemeenschap?’ t.b.v. leerkrachten en directeuren van Movare (25 
deelnemers). 

- Presentatie lector op 10 mei 2012 te Maastricht getiteld ‘In de nesten werken’ t.b.v. 
bestuur, directeuren en schoolopleiders van Jong Leren (10 deelnemers). 

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

 
Er is een artikel verschenen van Paul Hennissen (eerste auteur) in het peer reviewed 
Engelstalige tijdschrift Teaching and Teacher Education, volume 27 (6), getiteld: Clarifying 
pre-service teacher perceptions of mentor teachers’  developing use of mentoring skills.  
 
5. Kenniskring 
 
Het lectoraat is volledig ingericht. Nadat voor de zomer van 2011 de kenniskringleden zijn 
gestart, is meteen na de zomer ook de managementassistente gestart. Elke 3 weken (12x 
per jaar) vindt er een 3uur durende bijeenkomst plaats van de kenniskring, op de locatie 
Heerlen. 
De kenniskring bestaat naast de lector uit 8 leden: 2 Zuyd-medewerkers, 1 Fontys-
medewerker, 1 basisschoolleerkracht, een bovenschoolse schoolopleider, een Zuyd-
medewerker, een Zuyd-medewerker voor en een managementassistente. De kenniskring is 
in 2012 tijdelijk aangevuld met de onderzoeker (onderzoek 1.1). 
 
6. Komend jaar 
 
De Nieuwste Pabo gaat komend najaar naar de locatie Sittard. De samenwerking met de 
twee ‘oude’ partners gaat vanuit een locatie gebeuren. In de stand van zaken is al 
aangegeven waar dit jaar en komend jaar aandacht aan besteed wordt. De belangrijkste 
acties voor het komende jaar zijn: 

- de uitbreiding van het aantal CoP-scholen met 5 nieuwe (tranche 2); 
- de start van twee projecten Academische Opleidingsschool met 2 scholen uit de 

regio Zuyd en 3 uit de regio Fontys (de projecten zijn zodanig gelijk, dat er vanuit 
een gezamenlijk perspectief gewerkt wordt); 

- gezamenlijk onderzoek met LOOK (voorheen RdMC) t.a.v. de CoPs; 
Deze nieuwe acties vragen ook om extra inzet van personeel. Zoals eerder aangegeven heeft 
een van de kenniskringleden niet kunnen deelnemen. De begrote uren en kosten zijn dus 
niet uitgegeven en als reserves opgenomen. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen 
worden deze opgebouwde reserves de komende jaren gebruikt. 
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Naast de geschetste ontwikkelingen zijn er nieuwe rollen en vragen die op het lectoraat 
afkomen, zoals de relatie onderzoek-curriculum, lectoraat-studenten, 
Het lectoraat gaat het komend jaar op zoek naar een goede rol voor het lectoraat en de 
lector ten aanzien van het onderzoek in het curriculum en de kwaliteit en beoordeling van 
afstudeeronderzoek.  
 
Het lectoraat heeft het afgelopen jaar een bepaalde relatie met studenten ontwikkeld, via de 
CoPs, het curriculum, werkstudenten, beoordeling afstudeeronderzoeken. Het lectoraat wil 
deze relatie nader verkennen en op basis daarvan de samenwerking met studenten gestalte 
geven. 
 
De bevordering van de kwaliteit van de kenniskringleden staat voortdurend centraal. Een 
van de acties is om komend jaar te verkennen of het mogelijk is om een promotievoucher 
aan te vragen voor een van de kenniskringleden. In overleg met de andere lectoren 
Professionalisering en Professioneel Beoordelen worden scholingsmomenten afgesproken 
voor kenniskringleden op het gebied van onderzoek en statistiek. Tenslotte is het jaarlijks 
bezoek en presenteren op (inter)nationale congressen van belang voor de professionele 
ontwikkeling van de kenniskringleden. 
 
 
7. Planning 2012-2013 
 

Activiteit Doel Gereed Wat is er dan? Hangt 
samen met 
streefdoel 

KPI te 
benoemen, of 
eigen indicator 

Theoretische 
verdieping 
(onderzoek 1.1) 

Effectmeting bij 
Nieuwste Pabo 

Juli 
2013 

Rapport, pilot 
master thesis + 
hoofdonderzoek 

verbetering 
(thema 4 uit 
de) opleiding 

E1.Kwaliteit 
curriculum 

Beroepsproducten 
(onderzoek 1.2) 

Competentie-
ontwikkeling 
student versterken 

Juli 
2013 

Rapport, pilot Verbetering 
(thema 2 uit 
de) opleiding 

E1. Kwaliteit 
beroepsproduct 
student 

Onderzoeksleerlijn 
(onderzoek 1.3) 

kwaliteit 
afstudeeronderzoek 

Juli 
2013 

Beter onderzoeks 
verslagen 

Verbetering 
leerlijn 

E1 Kwaliteit 
afstudeeronderzoek 

CoPs steunen 
(onderzoek 2.1 en 
2.2) 

Randvoorwaarde 
scheppen voor dNP 

juli 
2013 

5 functionerende 
COPs + 5 gestarte 
CoPs 

Externe 
Samenwerking  

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

Condities PLG 
(onderzoek 2.2) 

Effectmeting Juli  
2013 

Rapport met 
conclusies 

Externe 
Samenwerking 

E4. Extern: 
schoolontwikkeling  

Eisen 
opleidingsschool 
(onderzoek 2.3) 

Kwaliteit school 
vaststellen 

Juli 
2013 

Goede 
opleidingsscholen 

Externe 
samenwerking 

E5. Kwaliteit school 

Rol/taak opleiders 
(onderzoek 3.1) 

Beschrijven rol slb-
er 

Dec 
2012 

Rapport Beter opleiden E6. Tevreden 
studenten 

Scholing / 
trainingen 
 

Docent kwaliteit 
verbeteren 

juli 
2013 
 

Evaluaties 
deelnemers 

Beter opleiden E2.Kwantitieit 
getrainden 
lerarenopleiders 

Toetsen 
(onderzoek 3.2) 

Docent Kwaliteits-
verbetering  

juli 
2013 

Surf-deelrapport 
bevindingen  

Beter opleiden E3.Kwaliteit 
deelgenomen 
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lerarenopleiders 
Begeleiden 
schoolopleiders 
(onderzoek 3.3) 

Kwaliteit 
schoolopleiders 
verbeteren 

Juli 
2013 

Evaluatie 
deelnemers, 
rapport 

Externe 
samenwerking 

E4. Extern: 
schoolontwikkeling 

Functionerende 
kenniskring 

Onderzoekers aan 
het werk  

Juli 
2013 

medewerkers 
ingewerkt en 
verdere scholing 

Krachtig 
onderzoek 

 

      
 
 
8. Aanvullende resultaten tbv managementcontract 

Aanvullende resultaten komend planjaar als voorstel voor opnemen in 
managementcontract 

Nr Omschrijving Indicator 
1 Kwaliteit curriculum (via onderzoek) Toename conceptuele kennis 

student 
2 Kwantiteit getrainde lerarenopleiders 

 
Aantallen gecertificeerde 
lerarenopleiders 

3 Kwaliteit getrainde lerarenopleiders Toename kennis t.a.v. eigen 
kennis over toetsing en 
professionaliseringsbehoefte 

4 Externe ontwikkeling (COPs) (onderzoek scholen 
zelf) 

Resultaten p.o.-scholen t.a.v. 
inhoud COPs 

5 Externe ontwikkeling (Condities PLGs op scholen 
p.o) (onderzoek) 

Condities PLG verbeterd op 
werkplek 

6 Ontwikkelen taak/rol slb-er op de werkplek Grotere tevredenheid student 
 
 
 
 


