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Inleiding 

 

Het lectoraat OidS is per 1 oktober 2010 gestart met een oriëntatiejaar, om per 1 

september 2011 volledig ingericht te worden. In de oriëntatieperiode werkt de lector voor 

0,5 fte zonder kenniskring. Vanwege veranderende omstandigheden in de relatie tussen 

Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd is eind 2010 bepaald om per 1 mei de lector 

voor 0,6 te benoemen en te starten met een volledig ingerichte kenniskring. Het lectoraat 

loopt zoals oorspronkelijk afgesproken over een periode van vier jaar tot 1 september 

2015. 

 

 

1. Aanleiding Lectoraat (uit: Lectoraatsaanvrage OidS) 

 

De aanleiding voor het inrichten van het lectoraat OiS houdt nauw verband met de door 

de overheid, de lerarenopleidingen en de schoolbesturen gekozen innovatiestrategie. In 

deze strategie wordt getracht om ten behoeve van de kwaliteit van het leraarschap, de 

kwaliteit van de scholen en de kwaliteit van de lerarenopleidingen de handen ineen te 

slaan in de vorm van duurzame regionale samenwerkingsverbanden. In deze 

samenwerkingsverbanden staan (of staat) de kennisproducerende en kennisgenererende 

functie tussen de verschillende samenwerkingspartners centraal.  

 

 

2. Doelen Lectoraat (uit: Lectoraatsaanvrage OidS) 

 

Met de ontwikkeling van nieuwe kennis en het gericht inzetten van bestaande kennis (de 

valorisatie) wordt gestreefd naar een hogere leeropbrengst voor leerlingen en een hoger 

niveau van functioneren van de professionals in de scholen en de lerarenopleidingen. De 

vaak verkokerde relatie tussen scholen en lerarenopleidingen (tussen praktijk en theorie) 

wordt opgeheven en het eenrichtingsverkeer in de nascholing van leraren maakt plaats 

voor professionele leergemeenschappen van leerkrachten, aanstaande leerkrachten, 

instituutsopleiders en andere experts.  

 

 

3. Hoofdthema’s lectoraat 
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Het lectoraat OidS is direct gekoppeld aan de kwaliteit van het curriculum van De 

Nieuwste Pabo, hetgeen volledig verbonden is met het werkveld. De opleidingsdidactiek 

van De Nieuwste Pabo is gericht op het integreren van theorie en praktijk vanaf de eerste 

dag van de opleiding. Deze integratie is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 

lerarenopleiders, zowel instituuts- en schoolopleiders, als mentoren. Alle betrokkenen 

werken samen in professionele leerwerkgemeenschappen gericht op het verhogen van de 

kwaliteit van onderwijs. De drie hoofdthema’s van het lectoraat zijn dan ook: het 

curriculum, professionele leerwerkgemeenschappen c.q. leraarsnesten en kwaliteit 

lerarenopleiders. 

 

In dit collegejaar zijn rondom de drie thema’s - gekoppeld aan drie programmalijnen van 

het lectoraat - een scala van activiteiten gerealiseerd, die ondersteund, verzorgd of 

geïnitieerd zijn door het lectoraat. 

 

3.1. Curriculum (thema 1) 

 

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. De vraag is 

in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een theoretische verdieping van de praktijk in 

de C-week? Het onderzoek is gestart in november 2010 en wordt afgerond in januari 

2012. De dataverzameling heeft plaatsgevonden in april-juni 2011. Het onderzoek vormt 

de thesis van een master student Onderwijswetenschappen aan de OU.  

 

3.2. Leerwerkgemeenschappen (thema 2) 

 

Deze activiteit heeft de grootste prioriteit en tijdsinvestering van het lectoraat gehad in 

deze oriëntatieperiode. Het curriculum voorziet er in dat alle studenten uiteindelijk in 

leergemeenschappen c.q. leraarsnesten op basisscholen werken samen met leerkrachten 

van de basisschool en instituutsopleiders. Ten behoeve van deze gedachte zijn er dit 

voorjaar COPs, Communities of Practice, ingericht op 5 ‘Zuyd’-basisscholen, van elk 

bestuur waarmee samengewerkt één. Een COP kan optimaal werken indien de school een 

echte professionele leergemeenschap is.  

Het lectoraat ondersteunt de inrichting van de COPs op de 5 basisscholen door te werken 

met een kennisgemeenschap. De lector begeleidt de inrichting van de professionele 

leergemeenschappen door het verzorgen van 6 seminars voor de schoolleider, één collega 

en de schoolopleider van elk van de 5 basisscholen, en door het bieden van coaching op 

de werkplek. Op basis van projectgelden wordt de lector betaald, hetgeen terug te vinden 

is in de begroting. De kennisgemeenschap bestaat dus uit de schoolleider, schoolopleider 

en een ander teamlid van elk der 5 CoP-scholen. 

Ten behoeve van het vaststellen van schoolontwikkeling per school is gebruik gemaakt 

van de expertise van en de onderzoeksinstrumenten ontwikkeld door Eric Verbiest. Er is 

in maart en april jongslede een voormeting gehouden (vragenlijst + semi-gestructureerde 

interviews) waarin vastgesteld is in hoeverre de scholen voldoen aan de kenmerken van 

professionele leergemeenschappen (PLG). De vervolgmeting vindt volgend voorjaar 

plaats, zodat de schoolontwikkeling in kaart kan worden gebracht. Mede op basis van die 



Lectoraat  

  Opleiden in de School 

 

 

Jaarverslag 2010-2011  Lectoraat Opleiden in de School 3 

resultaten zal de inrichten van het derde en vierde jaar van het curriculum van De 

Nieuwste Pabo, nader uitgewerkt worden. De kennis die vergaard wordt, vormt de basis 

voor de specifieke samenwerking met de scholen. 

Samenvattend heeft de dataverzameling van de voormeting PLG plaatsgevonden en zijn 

een startbijeenkomst (1/2 dag, 2 maart, voor 20 pp) en 2 seminars (2 x 1 dag, 1 april en 6 

juni, voor 20 pp) georganiseerd. 

 

3.3. Kwaliteit lerarenopleiders (thema 3) 

 

Er zijn drie niveaus waarop lerarenopleiders kunnen fungeren als ze studenten 

begeleiden: mentoren, schoolopleiders, instituutsopleiders. De lector is direct betrokken 

bij het initieren en uitvoeren van deze scholing. Wat is er gerealiseerd? 

Op niveau 1 zijn 90 mentoren geschoold, waarvan 45 bij het Zuyddeel in basis aspecten 

van het curriculum van de Nieuwste Pabo en 45 bij het Fontysdeel in 

begeleidingsvaardigheden. Het betreft vijf dagdelen per mentor, dus in totaal 450 

dagdelen.  

Op niveau 2 zijn 45 schoolopleiders geschoold, waarvan 30 bij het Zuyddeel en 15 bij het 

Fontysdeel in verschillende vaardigheden. Het betreft vijf dagdelen per schoolopleider, 

dus in totaal 225 dagdelen. 

Op niveau 3 zijn 30 instituutsopleiders in het VESIt-model, bestaande uit Fontys- als 

Zuyd-docenten, geschoold. Vanwege de breuk in de samenwerking tussen Fontys en 

Zuyd zijn de 30 instituutsopleiders gemiddeld 2 keer bijelkaar geweest gedurende een 

dagdeel, en niet de geplande 4 keer. (in totaal 60 dagdelen) 

De lector is op alledrie de niveaus als mede trainer en mede verantwoordelijke betrokken.  

 

Binnen de onderzoekslijn kwaliteit lerarenopleiders zijn er twee onderzoeken geïnitieerd. 

Een kenniskringlid (tevens student Onderzoeksmaster UM), heeft onderzoek gedaan 

rondom het optimaliseren van de matching tussen mentoren en studenten. Een ander 

kenniskringlid onderzoekt in hoeverre de professionalisering van lerarenopleiders 

conform de eisen van het nieuwe curriculum plaats kan vinden, gebruikmakend van het 

bestaande beroepsprofiel van de VELON, de beroepsgroep van lerarenopleiders. 

Samenvattend is de kwaliteit van de opleiders versterkt door een afgerond onderzoek en 

een afgeronde dataverzameling en daarnaast door de uitvoering van 735 dagdelen 

professionalisering te realiseren voor in totaal 90 mentoren, 45 schoolopleider en 30 

instituutsopleider. 

 

4. Kennisdeling 

 

De lector heeft dit jaar namens het lectoraat en Hogeschool Zuyd, verschillende 

presentaties verzorgd, zowel binnen het instituut, nationaal en internationaal, voor PO- en 

VO-collega’s. Een korte opsomming van data, plaats van uitvoering, titel en koppeling 

met hier boven beschreven 3 thema’s: 

- 26 november te Sittard getiteld ‘professionele leergemeenschappen’ t.b.v. OidS in 

het VO (onderzoeksagenda thema 1). 
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- 12 januari 2011 te Heerlen getiteld ‘startbijeenkomst COPs’ (70 deelnemers: 

studenten, schoolleiders, schoolopleiders, IB-ers, studenten, instituutsopleiders, 

bestuurders) (thema 1) 

- 20 januari 2011 te Heerlen: t.b.v. schoolopleiders en schoolleiders van bestuur 

Innovo (30 deelnemers) (thema 1) 

- 14 maart 2011 te Noordwijkerhout: samen met 7 instituutsopleiders & 

schoolopleiders een presentatie op het VELON congres (thema 3). 

- 23 maart 2011 te Maastricht getiteld ‘Samen op Weg’: tijdens de regionale 

conferentie Samen Scholen (55 deelnemers), (thema 3). 

- 11 april 2011 te New Orleans (AERA congres) getiteld ‘Clarifying pre-service 

teacher perceptions of mentor teachers use of mentoring skills’ (betreft thema 3). 

- 18 april 2011 te Maastricht: interne presentatie t.b.v. instituutsopleiders Pabo 

Zuyd rondom het verrichten van onderzoek (thema 3). 

 

De lector heeft dit jaar twee publicaties verzorgd, zowel in Nederland als internationaal. 

In het blad MESO voor schoolleiders en management is een artikel verschenen in de 

maand februari getiteld ‘Variatie in gespreksrollen: ook voor schoolleiders’. In het peer 

reviewed Engelstalige tijdschrift Teaching and Teacher Education is in de februari editie 

een artikel verschenen getiteld ‘Exploring a two-dimensional model of mentor teacher 

roles in mentoring dialogues.’ 

Tenslotte heeft de kenniskring de Onderwijs Research Dagen (ORD) in Maastricht 

bijgewoond. 

Samenvattend is de kennisdeling gerealiseerd via 7 mondelinge presentaties, lokaal, 

regionaal, nationaal en internationaal, en via 2 schriftelijke presentaties nationaal en 

internationaal. 

 

5. Kenniskring 

 

2010-2011 was voor het lectoraat een oriëntatiefase. Het komend jaar vindt de overgang 

plaats naar een definitieve inrichting. Bij de samenstelling van het lectoraat is rekening 

gehouden met verschillende factoren. Op de eerste plaats is het lectoraat Opleiden in de 

School per definitie sterk werkveld georiënteerd, hetgeen ook in de samenstelling tot 

uiting dient te komen. Vandaar dat minimaal één kenniskring lid geworven is en betaald 

wordt vanuit het lectoraat. Op de tweede plaats is het van belang dat in de kenniskring 

zowel medewerkers van Zuyd als Fontys zitten, vanwege het gezamenlijke curriculum 

van De Nieuwste Pabo.  

 

In de maanden februari en maart zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met vele Zuyd-

instituutsopleiders en leerkrachten uit het veld die in aanmerking wilden komen voor een 

plek in de kenniskring. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 4 kenniskringleden, waarvan 

2 werkend bij Zuyd, 1 bij Fontys en 1 bij schoolbestuur Innovo. De resterende uren zijn 

gebruikt om de samenwerking met het veld te versterken en om gestart onderzoek op 

papier te zetten. Tenslotte is er een instituutsopleider in de kenniskring, waarvan deels 

bekostigd uit het personeelsbudget van de faculteit en deels uit een landelijk SURF 

toetsproject gericht op professionalisering op het gebied van toetsen. 
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In de maand juni zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met 4 kandidaat 

managementassistentes voor dit lectoraat als voor het lectoraat van Marcel van der Klink, 

hetgeen geleid heeft tot aanstelling van een managementassistente. 

Samenvattend heeft de realisatie van de kenniskring plaatsgevonden door inrichting van 

het lectoraat met kenniskringleden en managementassistente. 

 

6. Komend jaar 

 

Het komende jaar zal vooral in het teken staan van de start van de kenniskring. Het 

lectoraat speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen rondom de pabo’s in Limburg. 

Het onderzoek van de kenniskring zal in overleg met De Nieuwste Pabo en het werkveld 

uitgewerkt worden. In het nieuwe convenant van de Pabo van Zuyd met de 5 besturen in 

de naaste omgeving, staan expliciete resultaten vermeld, ook voor het lectoraat. 

De samenwerking met Fontys biedt veel onduidelijkheden en onzekerheden ook ten 

aanzien van het lectoraat. Ten aanzien van de samenstelling ziet het er naar uit dat er in 

ieder geval 1 medewerkers van Fontys in de kenniskring mee participeert, betaald door 

Zuyd. 

De samenwerking met Fontys betekent dat het lectoraat verantwoordelijk wordt voor het 

gehele wervingsgebied van Weert tot Vaals. Ook de ophanging van de Pabo Zuyd aan 

Social Studies en Pabo Fontys aan het Pedagogisch Educatieve Centrum Limburg, roept 

veel vraagtekens op. Het ligt in de lijn der verwachting dat het lectoraat uitgebreid zal 

worden naar samenwerking met het VO (FLOS). Ook zal de samenwerking met andere 

lectoraten binnen de educatieve centra geïntensiveerd worden. Gezien de onduidelijke 

situatie op dit moment, is daarover weinig concreets te zeggen. 

  

7. Planning 2011-2012 
 

Activiteit Doel Gereed Wat is er dan? Hangt samen 

met str doel 

KPI te benoemen, 

of eigen 

indicator? 

Onderzoek theoretische 

verdieping in de C-week 

(pag. 2, thema 3.1) 

Effectmeting bij 

Nieuwste Pabo 

januari 

2012 

Rapport, master 

thesis 

Beter opleiden E1. Kwaliteit 

curriculum 

Scholingen 

 

(pag 2, thema 3.2) 

Docent kwaliteit 

verbeteren 

juli 

2012 

 

Evaluaties 

deelnemers 

Beter opleiden E2. Kwantitieit 

getrainden 

lerarenopleiders 

Onderzoeken 

 

(pag 2, thema 3.2) 

Kwaliteits-

verbetering 

juli 

2012 

Rapport 

bevindingen 

Beter opleiden E3. Kwaliteit 

relatie mentor - 

student 

Begeleiden en onder-

steunen inrichten COPs 

 

(pag 2, thema 3.3) 

Randvoorwaarde 

scheppen voor 

dnP 

juli 

2012 

5 

functionerende 

COPs  

Externe 

Samenwerking  

E4. Extern: COPs 

leveren resultaat op 

tbv eigen 

onderwijs. 

Condities PLG 

 

(pag 3, th 3.3) 

Effectmeting Juli 

2012 

Rapport met 

conclusies 

Externe 

Samenwerking 

E4. Extern: 

schoolontwikkeling  

In gang zetten 

kenniskring 

Onderzoekers 

aan het werk + 

Juli 

2012 

5 medewerkers 

ingewerkt en 

Krachtig 

onderzoek 

7d 



Lectoraat  

  Opleiden in de School 

 

 

Jaarverslag 2010-2011  Lectoraat Opleiden in de School 6 

draagvlak veld 

en Fontys 

eerste scholing 

(+ 2 Fontys) 

Helderheid in relatie 

Fontys 

Obstakels weg Juli 

2012 

Overeenkomst 

met fontys en 

besturen 

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 verzorgde trainingen 

3 Kwaliteit relatie mentor – student op de werkplek 

(via onderzoek) 

Toename kennis t.a.v. 

verbeteren relatie 

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 

 

 
9. Financiële jaarverslag 

 

Het lectoraat is gestart met een oriëntatiefase waarin nog onduidelijk was of en hoe dit 

lectoraat gestalte zou krijgen. Gedurende het jaar is besloten om het lectoraat volledig in 

te richten met ingang van September 2011. Dit betekent dat het personeel in de loop van 

het voorjaar 2011 is geworven. De consequentie is dat het budget uiteindelijk niet 

helemaal is gebruikt. De bedoeling is om deze zodra de mogelijkheid zich voordoet 

alsnog in te zetten voor een specifiek project. 
 


