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Dr. Paul Hennissen is lector Opleiden in de School bij 

de Nieuwste Pabo in Sittard. Deze is onderdeel van 

zowel Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen. In zijn 

werk als lector geeft hij leiding aan de kenniskring en 

projectmedewerkers.

 

Hij begeleidt lerarenopleiders bij het verrichten 

van praktijkonderzoek en verzorgt (inter)nationaal 

presentaties en workshops over de ontwikkeling 

van opleidingsscholen, begeleiding en beoordeling 

van studenten, het leren in communities en 

leergemeenschappen. Hij is lid van de stuurgroep van een 

Internationaal Netwerk rondom Opleiden in de School.

IN  VOGELVLUCHT

In deze publicatie beschrijven we de werkwijze en 

opbrengsten van vier jaar lectoraatsonderzoek Opleiden 

in de School. Het thema van het lectoraat is uitgewerkt 

in drie aparte, van elkaar afhankelijke onderzoekslijnen: 

het curriculum, het leren in leergemeenschappen en 

de kwaliteit van opleiders. Het lectoraat ontwikkelt 

materialen, begeleidt professionaliseringstrajecten 

en onderzoekt de effecten en opbrengsten voor de 

deelnemers. De verschillende onderzoeken tonen een 

gevarieerd beeld van hoe onderwijs verbeterd kan 

worden.
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Voor u ligt een weerslag van vier jaar enthousiast 
werken aan onderzoek met betrokken collega’s 
van de Nieuwste Pabo en van scholen voor primair 
Onderwijs in Limburg. In vogelvlucht wil ik u als lezer 
kennis laten maken met vier jaar lectoraatsonderzoek 
naar Opleiden in de School, afgekort OidS. Ik ben er 
trots op wat we met het lectoraat gedaan en bereikt 
hebben. In deze publicatie is daar veel over te lezen. 

VOOR-
WOORD

Najaar 2010 start het lectoraat Opleiden in de School, als onderdeel van Zuyd 

Hogeschool. In de lectorale rede ‘In de nesten werken’ beschrijf ik de kaders 

van het lectoraat. Na een tijd in de nesten te hebben gewerkt, is het tijd om 

uit te vliegen, zowel voor aanstaande leerkrachten als voor leden van een 

lectoraat. 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. Er zijn veel presentaties gehouden, projecten uitgevoerd, 

trainingen verzorgd, artikelen geschreven en contacten gelegd. Na ruim vier jaar 

bieden we in vogelvlucht een overzicht van reeds gelande en nog in volle vlucht 

zijnde onderzoeken. 

De kern van het werk is de betrokkenheid van de mensen die meedoen, die 

enthousiasme tonen voor innovatie en ontwikkeling van het Opleiden in de 

School en die daar onderzoek naar willen verrichten. Op de eerste plaats zijn 

dat de kenniskringleden, die kortere of langere tijd hebben geparticipeerd zoals 

Susan Beckers, Ron Bertisen, Mieke Faessen, Anneriet Florack, Marcel Graus, Rick 

Kierkels, Pie Pelzer, Karin Sillen, Linda Verheijen en Margreet Vriesema. Op de 

tweede plaats collega’s die een bijdrage leverden aan het werk van het lectoraat 

zoals Henk Acampo, Hans Beckers, Ankie van de Broek, Frank Crasborn, Marleen 

van Daal, Marcel Gijsen, Emily van Gool, Mieke Groten, Marcel van der Klink, 

Wilmie Jenniskens, Karel Kreijns, Ellen Siebenlist, Irene Triebels, Inne Vandyck 

en Marja Vermeij. Op de derde plaats is een lectoraat zonder leidinggevenden 

ondenkbaar; dank aan Henk Gielis, Henk van den Heuvel, Ingeborg Janssen-

Reinen, Wilma de Koning, Kitty Kwakman, Peter Lemmens, Nienke Meijer, Joost 

Ruland en Jos Willems. Tenslotte is dat Miriam Goes-Daniëls die het lectoraat 

heeft ondersteund bij het schrijven van ‘In Vogelvlucht’.

Als je vanuit een ander perspectief kijkt, dat van de scholen, dan ligt de kern 

van het lectoraat in de praktijk van de school, bij de leerkrachten, mentoren, 

studenten, directeuren, bestuurders en vooral schoolopleiders. Zonder iemand te 

kort te doen, wil ik enkelen noemen: Frits van Dijk, Per Ebbelink, Wim de Groot, 

Anouk Husson, Elly Kusters, Ans Meijers van Kan, Wilma Moonen, Jan Nauts, 

Bert Nelissen, Ruud Rouvroye, Kevin Scheijen, Ine Simons, Carlos Veraart, Joyce 

Vorstedt, Jos de Vriend en Dennis Wetzels. 

Veel vierjarig leesplezier

Paul Hennissen 

Lector Opleiden in de School
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INLEIDING

Een belangrijke taak van lerarenopleidingen is het versterken van de professie 

van de leraar, door op de werkplek aanstaande en zittende leerkrachten samen 

te laten leren en werken veelal gebruik makend van onderzoek. Het concept 

van Opleiden in de School (Onderwijsraad, 2001) biedt alle mogelijkheden voor 

voortdurende professionalisering van aankomende en zittende leerkrachten, 

versterking van de schoolontwikkeling en vanuit de gedachte van Partners 

in Leren bij te dragen aan een continue kennisdeling tussen (aanstaande) 

leerkrachten in de regio. 

De groei van Opleiden in de School kan toegeschreven worden aan een aantal 

factoren, waarvan er enkele zonder uitputtende te willen zijn, worden genoemd. 

Op de eerste plaats kan het toegeschreven worden aan de snelle veranderingen 

in de maatschappij en het werkzame leven. Snelle ontwikkeling binnen de 

ICT, groeiende productie van kennis, toenemende internationalisering en 

globalisering, veranderingen in de structuur en inhoud van organisaties en werk, 

eisen van het onderwijs een passende ondersteuning en voorbereiding. Die 

veranderingen binnen de professie gaan zo snel dat de voorbereiding voor een 

deel in de professie dient plaats te vinden, wil een opleiding bij de tijd blijven 

(Leijnse, 2010). 

Ten tweede is er toenemende kritiek op de relevantie van theorie als 

voorbereiding op de praktijk. Het fenomeen van de praktijk-shock, een 

ervaring van beginnende leraren, wordt veelal verklaard vanuit het feit van de 

beperkte praktische relevantie van onderwijskundige theorie voor het lesgeven 

in de praktijk (Darling-Hammond, 2000). Opleidingen hebben geïnvesteerd 

in het uitbreiden van de hoeveelheid tijd voor het leren in de praktijk en het 

ontwikkelen van curricula en instrumenten waardoor de koppeling tussen 

praktijk en theorie versterkt wordt. Omgekeerd is er kritiek op praktijkleren 

zonder theorie. Het verdiepen van het leren in de praktijk door de ervaringen 

te koppelen aan theorie, voorkomt dat opleidingen zich ‘In de nesten werken’ 

werken (Hennissen, 2011). 

Omgekeerd is er kritiek op praktijkleren zonder theorie. In ‘In de nesten werken’ 

stelt Hennissen (2011) dat gericht op het versterken van het leren in de praktijk 

de koppeling met de theorie expliciet gemaakt dient te worden. Op de derde 

plaats is er de veranderende visie op leren. In toenemende mate wordt leren 

gezien als het ontwikkelen van nieuw handelen of nieuwe kennis door samen te 

werken (Tynjälä, 2008). Leren wordt daarbij gezien als een sociaal proces, waarbij 

participatie gericht is op het ontwikkelen van nieuwe praktijken in plaats van het 

reproduceren van bestaande kennis. De gedachte van leren als kennis creëren 

integreert het cognitieve en sociale element van leren. De context van een school 

biedt alle mogelijkheden en noodzaak om samen nieuwe kennis te ontwikkelen 

gericht op het verbeteren van het onderwijs. 

Ten vierde wordt de ontwikkeling van Opleiden in de School gesteund door 

groeiend bewijs dat de werkplek een krachtige leeromgeving is voor de 

professionalisering van aanstaande en zittende leerkrachten. In de Amerikaanse 

variant van opleiden in de school, de zogenaamde Professional Development 

Schools (PDS) is sedert eind jaren tachtig onderzoek verricht. Op basis van een 

analyse van 25 jaar PDS-onderzoek geven Castle en Reilly (2011) aan dat PDS-

opgeleide leraren significant beter voorbereid zijn en langer in het leraarsberoep 

blijven dan niet PDS-opgeleide leraren. Concreet zijn PDS-opgeleide leraren 

meer gericht op leerlingen, reflectiever, effectiever op het gebied van ‘instructie, 

planning, management en beoordeling’, beter in het gebruiken van kennis in 

de praktijk en beter voorbereid op de echte en complexe wereld van onderwijs 

verzorgen. De effecten werden beïnvloed door specifieke kenmerken: vroegere, 

langere en meer gestructureerde werkplekervaringen, grotere betrokkenheid van 

werkplekbegeleiders bij het opleidingsprogramma, frequentere en regelmatige 

vormen van begeleiding, feedback van meerdere mensen, langere aanwezigheid 

van instituutsopleiders op de werkplek en meer aandacht voor schoolbrede 

authentieke leerervaringen. Als we kijken naar een deelgebied binnen opleiden 

in de school dan blijkt dat mentoring positieve effecten heeft voor zowel 

aankomende leerkrachten als hun directe begeleiders en de schoolorganisatie 

(Hobson et al., 2009). 
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De focus van het lectoraat is in lijn met bovenstaande ontwikkelingen meer 

gericht op het verbeteren en versterken van cognitieve en sociale leerprocessen 

binnen het opleiden in de school en minder op het bewijzen van de meerwaarde 

van Opleiden in de School. In een aantal onderzoeken (met name hoofdstuk 1 

Curriculum) wordt ingegaan op de versterking van de cognitieve leerprocessen 

door te kijken in welke mate  

• een specifieke opleidingsorganisatie en didactiek bijdraagt aan de groei van 

praktische en theoretische kennis (1.1);

• studenten in reflectieve blogs groei vertonen in de koppeling tussen theorie en 

praktijk (1.2);

• studenten in toenemende mate bij hun voorbereiding op de lespraktijk 

nadenken over de afwisseling tussen leerstof, leerling en omgeving (1.3);

• binnen communities gebruik gemaakt wordt van theorie (2.1).

In een aantal onderzoeken (met name hoofdstuk 2 Leergemeenschappen) wordt 

vooral ingegaan op de versterking van de sociale processen en de voorwaarden 

die bijdragen aan het leren in communities door te kijken naar de motivatie 

en intentie om te leren in communities (2.2), naar dimensies van professionele 

leergemeenschappen die de communities ondersteunen (2.3) en naar de eisen die 

dit stelt aan scholen (2.4).

Het versterken van cognitieve en sociale processen binnen opleiden in de 

school stelt hoge eisen aan de betrokkenen instituutsopleiders, schoolopleiders 

en mentoren. In een aantal onderzoeken is ingegaan op het leren van deze 

opleiders door na te gaan hoe instituutsopleiders omgaan met de verschuiving 

van studieloopbaanbegeleiding van het instituut naar de werkplek (3.1), of de 

toetsbekwaamheid van lerarenopleiders vergroot kan worden met behulp van 

een zelfbeoordelingsinstrument (3.2), aan welke eisen dNP-lerarenopleiders 

dienen te voldoen (3.3), en op welke wijze mentoren een betere interpersoonlijke 

match kunnen maken in hun begeleiding met studenten (3.4 en 3.5).

 

De opbouw en inhouden van deze publicatie zijn ook beïnvloed door de 

specifieke wijze van samenwerking van de Nieuwste Pabo met het scholenveld. 

Er is gekozen door op twee manieren de ontwikkeling van de leerkrachten te 

beïnvloeden. Op de eerste plaats is dat door een geïntegreerd curriculum te 

maken, waarin voortdurend gependeld wordt van de werkplek in de school 

naar het instituut (hoofdstuk 1). Op de tweede plaats is dat door het leren in 

leergemeenschappen op scholen te versterken onder de noemer leraarsnesten, 

terug te vinden in hoofdstuk 2 (Hennissen, 2011). Tenslotte zijn de inhouden van 

het lectoraat mede beïnvloed door actuele nationale (3.2) en internationale (4.1) 

projecten en door de professionaliseringsbehoefte van kenniskringleden, die niet 

altijd volledig te koppelen zijn aan de geschetste lijnen. Kortom, het lectoraat 

werkt aan drie onderzoekslijnen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

Onderzoek levert een bijdrage aan het verbeteren van het curriculum (lijn 1), aan 

het versterken van het leren op de werkplek (lijn 2) en aan het verhogen van de 

kwaliteit van de opleiders die zorgdragen voor het curriculum en de werkplek 

(lijn 3). 

Werkwijze

Het lectoraat bestaat uit een lector, een kenniskring en een aantal projectleden. 

In de kenniskring participeerden gedurende de lectoraatsperiode gemiddeld 

vijf opleiders, waarvan minimaal 1 uit het primair onderwijs. In de kenniskring 

participeerde ook Pie Pelzer, schoolopleider van Stichting Movare, die als ‘critical 

friend’ de praktische relevantie van voorgestelde onderzoeken ter discussie 

stelde. 

De kenniskring kwam gedurende deze vier jaren een keer per maand op 

dinsdagmorgen bij elkaar om samen onderzoek te bespreken in de breedste zin 

van het woord. Daarnaast zijn er eenmaal per 14 dagen individuele gesprekken 

tussen lector en kenniskringleden rondom de aparte onderzoeken.

Veel onderzoeken hebben plaatsgevonden gekoppeld aan een 

professionaliseringsactiviteit van aanstaande en zittende leerkrachten, waarbij 

onderzocht is wat de opbrengsten zijn. De opbrengst is daarmee tweeledig 

namelijk de deelnemers aan de activiteit professionaliseren zich en daarnaast 

levert het onderzoek inzichten op over wat werkt. Deze kennis kan vervolgens 

gedeeld worden via presentaties, publicaties en dergelijke.
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Leeswijzer

Dit boekje is een terugblik op vier jaar lectoraat ‘Opleiden in de School’, 

met beschrijvingen van onderzoek of projecten die tijdens deze vier jaar zijn 

uitgevoerd door lector, kenniskring- of projectleden. In hoofdstuk 1 leest u over  

het onderzoek naar met name de invoering van het nieuwe curriculum van de 

Nieuwste Pabo. In hoofdstuk 2, 3 en 4 neemt u respectievelijk kennis van studies 

rondom het leren in leergemeenschappen en communities, de kwaliteit van 

opleiders en enkele internationale projecten. 

De beschrijvingen van de deelonderzoeken van de kenniskringleden zijn tot 

stand gekomen op basis van zelf geschreven teksten door of interviews met 

kenniskring- en projectleden. Bij het schrijven van de onderzoeken en projecten 

zijn steeds dezelfde vragen gesteld namelijk: (1) Wat is de aanleiding?, (2) Hoe is 

te werk gegaan?, (3) Wat zijn resultaten?, (4) Wat kunnen wij en anderen ermee?, 

en (5) Hoe is de kennis verspreid?

De teksten zijn geïllustreerd met foto’s en tekeningen, die gebruikt zijn tijdens 

presentaties. De tekeningen illustreren 5 kernwaarden van CoPs, zoals deze in 

de vensterruit (bijlage 2) zijn uitgewerkt. De foto’s illustreren de kijk van het 

lectoraat op het onderwijs. In het laatste hoofdstuk (5) wordt vooruitgeblikt op 

de toekomst van het lectoraat. Bovendien bevat het een overzicht van de ‘output’ 

van het lectoraat in de vorm van presentaties en publicaties. 

Referenties 

• Castle, S., & Reilly, A. (2011). Impact of professional development school 

preparation on teacher candidates. In J. Neapolitan (Eds.), Taking stock of 

professional development schools: What’s needed now. (pp. …) New York: 

NSSE, Columbia University.

• Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of 

Teacher Education, 51 (3), 166-173. 

• Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: Opleiden van leraren op de 

werkplek. Lectorale rede. Heerlen, Zuyd Hogeschool.

• Hobson, A., Ashby, P., Malderez, A., & Tomlinson, P. (2009). Mentoring 

beginning teachers: What we know and what we don’t. Teaching and Teacher 

Education, 25, 207-216.

• Leijnse, F. (2010). Toegepast onderzoek onmisbaar voor de beroepspraktijk

• Onderwijsraad (2001). Advies Ten dienste van de School. Den Haag, 

Onderwijsraad.

• Tynjälä, P. (2008). Perspectives into learning at the workplace. Educational 

Research Review, 3, 130-154.

40 KG ZWAVEL IN ELKE MAND.   

INDONESIË - Ijen NATIONAAL PARK:  

HET GEWICHT VAN DE INHOUD 

MAAKT HET VERSCHIL. 

12 13



HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

1514



HOOFDSTUK 1: 
CURRICULUM

In dit hoofdstuk beschrijven we een vijftal onderzoeken gericht op 

curriculumontwikkeling. In de eerste twee onderzoeken staat de koppeling 

tussen theorie en praktijk centraal (1.1 en 1.2). Het derde onderzoek gaat 

in op het vooraf nadenken over onderwijs door gebruik te maken van het 

lesvoorbereidingsformulier (1.3). Het vierde onderzoek behandelt de bijdrage van 

onderzoek aan de (school)ontwikkeling (1.4) en ten slotte wordt de veranderende 

rol van de SLB-er op de werkplek belicht (1.5).

In welke mate is er sprake van een koppeling van praktijk en theorie? Dit is 

een belangrijke vraag, immers het leren in de praktijk wordt gekenmerkt door 

veel onbewust en onbedoelde leerprocessen, waar koppelingen met de theorie 

beperkt of niet duidelijk zijn (Tynjälä, 2008). De vraag is dan ook gerechtvaardigd 

om na te gaan in welke mate een curriculum dat als uitgangspunt ‘opleiden in 

de school’ heeft, bijdraagt aan het overbruggen van de kloof tussen praktijk 

en theorie. In verschillende paragrafen komt dit thema terug. Op de eerste 

plaats wordt in paragraaf 1.1 ingegaan op het linken van praktijk en theorie 

gedurende een hele periode en de mate waarin praktische en theoretische 

kennis van aanstaande leerkrachten toeneemt. Op de tweede plaats reflecteren 

aanstaande leerkrachten in blogs, waarbinnen ervaringen gekoppeld worden aan 

theoretische noties (paragraaf 1.2). Op de derde plaats gebeurt dit binnen het 

onderzoek dat leerkrachten in hun eigen praktijk uitvoeren (1.4). Op de vierde 

plaats wordt binnen de communities (paragraaf 2.1) gezocht naar theorie die te 

gebruiken is bij het oplossen van praktijkvraagstukken. 
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HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

De Nieuwste Pabo vormgegeven vanuit een balans tussen leren in de 

schoolpraktijk en op het instituut; 40% van het leren vindt plaats in de dagelijkse 

praktijk van geselecteerde basisscholen, opleidingsscholen genoemd. De visie 

op het leren van studenten van dNP is gestoeld op het sociaal constructivistisch 

gedachtegoed waarin een aantal assumpties rondom leren de revue passeren. 

Volgens deze visie is het van belang dat leren plaatsvindt door een actieve 

theorie- en praktijkpendel. Een belangrijke manier om dit te realiseren is de 

verdeling van de tijd per periode: de student is elke donderdag op de werkplek 

en daarnaast elke drie weken een hele week. In Tabel 1.1 is deze zogenaamde 

ABC-ritmiek weergegeven.

In jaar 1 en 2 staat in elke periode een specifieke beroepstaak centraal. In de 

A-week wordt de beroepstaak geïntroduceerd in de onderwijsgroep in de 

vorm van een authentieke casus. Studenten formuleren hierbij hun leervragen 

en volgen vervolgens vakgerichte bijeenkomsten die dit verder verdiepen. 

Ook is er ruimte voor zelfstudie. Studenten maken een activiteitenplan op 

basis van hun leervragen en bespreken dit op donderdag met hun mentor van 

de opleidingsschool. Op de vrijdagen wordt dit plan teruggekoppeld in de 

onderwijsgroep. In de B-week voeren studenten hun activiteitenplan uit en 

gebruiken hierbij de werkpleksuggesties uit de vakgerichte bijeenkomsten. In 

de C-week worden de ervaringen van de studenten verdiept en wordt verder 

ingegaan op aangeboden en bestudeerde theorie en de beantwoording van de 

leervragen van de studenten. In het eerste onderzoek (par. 1.1) wordt nagegaan 

in hoeverre dit opleidingsprogramma erin slaagt om theorie en praktijk te 

koppelen en tot verdieping te komen in de C-week. In het nieuwe curriculum 

vindt de directe begeleiding door de studieloopbaanbegeleider (slb’er) plaats 

op de werkplek. Hoe de slb’er met zijn nieuwe rol omgaat, is onderzocht in 

paragraaf 1.5.

Tevens wordt benadrukt dat kennisconstructie gebeurt in dialoog met anderen, 

zodat de student in staat is verantwoord te handelen en keuzes te maken. Het 

vermogen om transfer tussen theorie en praktijk te realiseren, is een belangrijk 

onderdeel van de professionalisering van leerkrachten in opleiding: theoretische 

verdieping kan impulsen geven voor het functioneren in de praktijk en ervaringen 

uit de praktijk kunnen aanleiding geven tot theoretische verdieping. Hierbij is het 

van belang dat een student reflecteert en zijn keuzes leert te verankeren in een 

theoretische basis om op deze wijze zijn professionele ontwikkeling te sturen. In 

het tweede onderzoek (par. 1.2) is nagegaan in welke mate de verbinding van 

theorie en praktijk tot uiting komt bij het reflecteren in de vorm van de blogs op 

het digitale Leerplein™.

Tabel 1.1 ABC-ritmiek pabo 1 en 2. Bron: Curriculumbeschrijving dNP, 2014

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A (V) B (E) C (SIt) A (V) B (E) C (SIt) A (V) B (E) C (SIt)

MA

DI

WO

DO

VR

18 19
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HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

1.1. Hans Beckers: Het linken van praktijk en theorie
 

Voor het schrijven van deze tekst is gebruik gemaakt van de masterthesis 

van Hans Beckers “Het linken van Praktijk en Theorie in het Pabo-onderwijs” 

(Beckers, 2013). Daarin is nagegaan in hoeverre een opleidingsprogramma er in 

slaagt om de kloof tussen praktijk en theorie te overbruggen door ervaringen te 

koppelen aan operationele en conceptuele kennis.

1.1.1. Aanleiding

Traditioneel vormt de theorie het hoofdbestanddeel van lerarenopleidingen, 

waarbij gedacht wordt dat als aanstaande leraren beschikken over een 

groeiende hoeveelheid wetenschappelijke kennis over pedagogiek, psychologie 

en onderwijskunde, ze die kunnen gebruiken om systematischer en vooral 

diepgaander praktijksituaties te analyseren, aanpassen en evalueren. Dit blijkt 

niet zo te zijn, want studenten die terugkomen van hun eerste schoolstages 

bestempelen die door het instituut aangereikte kennis als ‘niet bruikbaar in de 

onderwijspraktijk van alledag’. De ervaringen van studenten worden ondersteund 

door onderzoek dat aantoont dat deze aanpak niet werkt en dat daardoor de 

impact op het praktisch handelen van de studenten beperkt is (Grossman, 2008). 

Vanuit de lerarenopleidingen is de laatste decennia gezocht naar effectieve 

manieren om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Ze beklemtonen 

meer en meer het samengaan van theorie en praktijk en de integratie van 

theoretische en praktische inhouden. Belangrijke kenmerken daarbij zijn: meer 

curriculumtijd voor het praktijkdeel, frequent alterneren tussen zowel instituut 

en school als tussen theoretische en praktische elementen van het curriculum en 

gebruikmaken van inductieve werkwijzen waarbij de praktijk het uitgangspunt 

is. Het opleidingscurriculum van de Nieuwste Pabo past in die ontwikkeling en is 

gericht op het overbruggen van de kloof waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

ABC-ritmiek en opleidingsdidactische principes als het VESIt-model.

De onderwijsperiodes van de Nieuwste Pabo zijn opgebouwd uit A-, B- en 

C-weken. In een A-week wordt vanuit de verschillende vakgroepen de focus 

gelegd op voorbereiden op het opdoen van ervaringen in de opleidingsschool. 

Eventueel wordt daarbij theorie aangeboden die passend is bij de voorkennis van 

studenten. In de B-week zijn studenten in de opleidingsschool om daar gerichte 

ervaringen op te doen. In de C-week worden de ervaringen van studenten in de 

vakgroepen gestructureerd en wordt verder ingezoomd om een koppeling te 

maken met operationele kennis of conceptuele kennis. Na de C-week volg een 

A-week en begint de cyclus opnieuw. 

Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Tijdens elke periode staat een 

centrale beroepstaak centraal die relevant is voor het beroep van leerkracht. 

1.1.2 Hoe is te werk gegaan?

De kunst is om een curriculum te ontwerpen dat praktijk en theorie verbindt 

of integreert met elkaar en daarmee een bijdrage levert aan de expertise 

ontwikkeling van de leerkracht en het toenemend gebruik van verschillende 

vormen van kennis. Als start van het onderzoek is het begrip kennis nader 

gedefinieerd. In dit onderzoek staat het begrip operationele kennis, ook wel 

‘theorie met de kleine t’ of procedurele kennis, voor kennis van procedures, 

situaties en strategie direct gekoppeld aan de praktijk. Het begrip conceptuele 

kennis, ook wel ‘Theorie met de grote T’ of declaratieve kennis, staat voor 

kennis van definities, formules, wetten, verschijnselen en verbanden binnen 

kennisdomeinen (Valcke, 2007).

Aansluitend is nagegaan hoe operationele en conceptuele kennis van studenten 

tot ontwikkeling komt. Ervan uitgaande dat we kunnen leren van de praktijk 

zijn er verschillende modellen en theorieën ontwikkeld, die de ontwikkeling 

van kennis beschrijven (e.g. Eraut, 2004; Korthagen & Lagerwerf, 2001). 

Deze theorieën koppelen ervaringen aan het uitbreiden en reorganiseren van 

cognitieve schema’s: een geordend netwerk van beelden en concepten. De 

uitbreiding vindt plaats door bewust te reflecteren op de specifieke ervaringen 

die voor de persoon zelf van belang zijn. Een cognitief schema bevat zowel 

operationele als conceptuele kennis (Heikkinen, Tynjälä, & Kiviniemi, 2011). 

Wanneer een persoon in aanraking komt met een 

probleem wordt het passende schema geactiveerd 

om het probleem op te lossen. De kwaliteit van 

schema´s kan sterk verschillen. De kennis van 

beginners is beperkt en gefragmenteerd. Hun 

cognitieve schema´s zijn oppervlakkig, incompleet 

en er zijn weinig onderlinge relaties aanwezig. 

Het denken van experts kenmerkt zich door een 

geïntegreerd netwerk van concepten, strategieën 

en procedures. De schema´s van experts bevatten 

meer informatie en hebben meer onderlinge relaties 

tussen concepten. Hierdoor zijn zij in staat sneller 

en beter te reageren wanneer ze met een taak 

of probleem geconfronteerd worden. Het begrip 

cognitieve schema’s is in dit onderzoek gehanteerd 

om ontwikkeling van studenten inzichtelijk te maken 

(Chi, 2006).
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De centrale vraag van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre een 

opleidingsprogramma er in slaagt om de kloof tussen praktijk en theorie te 

overbruggen door ervaringen te koppelen aan operationele- en conceptuele 

kennis. De volgende deelvragen zijn geformuleerd om de centrale vraag te 

beantwoorden: 

• In welke mate draagt het opleidingsprogramma bij aan het gebruik van 

operationele en conceptuele kennis?

• In welke mate ontwikkelen de cognitieve schema’s van studenten 

zich in vergelijking met een expertgroep door het volgen van het 

opleidingsprogramma?

 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen moet het 

opleidingsprogramma uitgevoerd worden volgens de principes van de 

niveautheorie. De derde deelvraag luidt dus: 

• In welke mate is de uitvoering van het opleidingsprogramma in de perceptie 

van studenten gericht op koppeling tussen ervaringen, operationele en 

conceptuele kennis?

 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de vierde periode van het eerste 

jaar in 2012 (april – juli). Het centrale thema van die periode is ‘alle talenten 

ontwikkelen’, waarbij studenten rekening houden met alle (verschillen tussen) 

leerlingen in de klas en recht doen aan de van nature verschillende wijzen 

waarop leerlingen leren.

Een onderzoeksgroep van 136 eerstejaars Pabo-studenten heeft voor en na de 

periode een casustoets en een kaartsorteeropdracht gemaakt. De casustoets 

meet in welke mate studenten operationele kennis en conceptuele kennis 

gebruiken omtrent de centrale beroepstaak. De kaartsorteeropdracht meet hoe 

de cognitieve schema’s van studenten gekoppeld aan de centrale beroepstaak 

zich ontwikkelen. Met een enquête is gemeten of het opleidingsprogramma in de 

perceptie van studenten gericht is op koppeling tussen ervaringen, operationele 

en conceptuele kennis. 

1.1.3. Wat zijn de resultaten?

Uit de casustoets-metingen blijkt dat studenten bij het aanpakken van 

praktijkproblemen, in toenemende mate gebruik maken van operationele en 

conceptuele kennis. Het gebruik van conceptuele kennis neemt significant toe, 

het gebruik van operationele kennis neemt weliswaar toe echter niet significant, 

het aantal fouten en misconcepties neemt significant af. Ondanks de geringe 

groei van operationele kennis blijft deze vorm van kennis in absolute zin het 

grootste.

Door het gebruik van de kaartsorteermethode blijkt dat de cognitieve schema’s 

van studenten ontwikkeld zijn. Na het volgen van het opleidingsprogramma 

maken studenten meer clusters: twee tijdens de voormeting en zes tijdens de 

nameting. Tijdens de voormeting vielen acht van de 30 concepten binnen de 

twee gemaakte clusters. Tijdens de nameting vielen 26 van de 30 concepten 

binnen de zes gemaakte clusters. De consensus in de groep is toegenomen. Het 

cognitieve schema van de studentengroep is naar de expertgroep toegegroeid. 

Experts plaatsen alle concepten in vijf clusters.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de studenten in grote mate tevreden 

zijn over de wisselwerking tussen de praktijk en de bijeenkomsten op het 

opleidingsinstituut. Er blijken echter ook verschillen te zijn tussen de scores van 

verschillende vakgroepen. Over de wisselwerking tussen ervaringen, operationele 

kennis en conceptuele kennis binnen de vakgroep aardrijkskunde zijn studenten 

het minst tevreden. Op alle enquêteonderdelen scoort deze vakgroep significant 

lager dan de andere vakgroepen. De oorzaak van de lage score zal gezocht 

moeten worden in het design en de ontwikkeling van het opleidingsprogramma 

van de vakgroep aardrijkskunde en in de didactische uitvoering door de 

vakdocenten.

De standaarddeviatie bij de enquêteresultaten ligt gemiddeld op 0.94. Dit geeft 

aan dat studenten sterk van mening verschillen over de mate van wisselwerking 

tussen ervaringen, operationele kennis en conceptuele kennis in het 

opleidingsprogramma. Studenten ervaren grote verschillen in de mogelijkheden 

die er zijn in de stage om gerichte ervaringen vanuit de vakgroepen op te doen 

en de begeleiding die zij daarbij ontvangen van de mentor.

Geconcludeerd kan worden dat het geïmplementeerde curriculum in redelijke 

mate overeenkomt met het beoogde curriculum, maar dat er verschillen zijn 

tussen vakgroepen, instituutsopleiders en mentoren.

Uit de metingen blijkt dat het opleidingsprogramma zorgt voor een koppeling 

tussen praktijk en theorie, dat cognitieve schema’s van studenten groeien en dat 

studenten in redelijke mate ervaren dat praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld 

worden.
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1.1.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?
 
Op basis van de resultaten wordt op de eerste plaats aanbevolen om het 

curriculum te evalueren en te zoeken naar versterking van de koppeling van 

praktijk en theorie. Op de tweede plaats wordt aanbevolen om te investeren in 

professionalisering van didactische vaardigheden van instituutsopleiders. Ten 

slotte wordt aanbevolen om te investeren in onderzoek naar opleiden op de 

werkplek.

Dit onderzoek toont aan dat een opleidingsprogramma kan bijdragen aan 

een sterkere koppeling tussen praktijk en theorie, dat cognitieve schema’s 

van studenten groeien en dat studenten ervaren dat praktijk en theorie aan 

elkaar gekoppeld worden. In vervolgonderzoek kan de focus gelegd worden 

op de wijze waarop de koppeling van praktijk en theorie plaats vindt in het 

opleidingsinstituut en de opleidingsschool, of hoe de student de koppeling 

vormgeeft: Hoe koppelen studenten ervaringen, operationele en conceptuele 

kennis in hun reflecties?

1.1.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten van het onderzoek zijn allereerst met de direct 

betrokken lerarenopleiders gedeeld. Tijdens de pilotfase zijn 

in juni 2011 de resultaten aan een kleine groep opleiders 

gepresenteerd en tijdens de hoofdfase in januari 2013 de 

eindresultaten aan het gehele dNP-team. Internationaal zijn 

de resultaten gedeeld tijdens de jaarlijkse conferentie van de 

Europese Association for Practitioner Research on Improving 

Learning (EAPRIL) in november 2011 te Nijmegen en in 

november 2012 te Jyväskylä in Finland.
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1.2. Marcel Graus en Ankie van de Broek: 
Samen delen is samen groeien: Reflecterend bloggen in 
een online Pabo Community

Marcel Graus en Ankie van de Broek onderzoeken in welke mate de verbinding 

van praktijk, theorie en persoonlijk onderwijsconcept tot uiting komt in het 

reflecteren in de vorm van blogs.

1.2.1. Aanleiding

Het doel van de Nieuwste Pabo is om de student op te leiden tot een 

zelfsturende professional met eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces 

gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen (Bertisen & Kreunen, 

2014). Sedert studiejaar 2013-2014 wordt het Leerplein™, een door het bedrijf 

Simulise1 ontwikkelde infrastructuur, gebruikt als digitale ondersteuning van het 

leerproces, waar studenten in een gepersonaliseerd digitaal portfolio reflecterend 

‘bloggen’ en hun ervaringen delen met elkaar. De planmatige ontwikkeling 

van de student wordt duidelijk zichtbaar in beeld gebracht en is hierdoor 

gemakkelijk te volgen. Innovatief is het gebruik van blogs als reflectiemedium 

voor persoonlijke professionele ontwikkeling. Een blog kan worden omschreven 

als een beknopte online publicatie waarin studenten uitweiden over 

onderwijskundige zaken of gebeurtenissen.

Bij het ontwerpen van dit nieuwe elektronische platform voor de Nieuwste 

Pabo is gekozen voor een open kennisdeling met de Pabo-gemeenschap 

en het werkveld, waardoor feedback vanuit zowel peers, instituut- als 

werkplekbegeleiders kan worden gegeven. Ervaring leert dat feedback van 

peers over het algemeen positief is en bemoediging, begrip en herkenning 

bevat, mede omdat studenten tijdens hun opleiding vaak vergelijkbare 

problemen tegenkomen. Volgens Ertmer et al. (2007) bevordert de dialoog 

tussen peers het leren met name in online situaties. Het geven en ontvangen 

van feedback, alsmede de ‘social awareness’ op het Leerplein™ (wie is 

online?) kunnen bijdragen aan de motivatie van een student om te reflecteren.

Daarnaast wordt door het openlijk delen van informatie de begeleiding van de 

studieloopbaanbegeleider transparanter.

Om zo gedegen mogelijk te bloggen, vindt er mede vanuit het vak Nederlands 

een trainingstraject plaats in het eerste en tweede jaar van hun opleiding 

waarbij bloggen wordt benaderd vanuit vorm, stilistische elementen en interne 

consistentie. In hun reflecties worden studenten geacht verbindingen te leggen 

tussen theorie en praktijk.  

1 http://www.simulise.com

Het begrip ‘Theorie’ verwijst naar de theoretische inhouden van het 

opleidingscurriculum: vakinhoudelijke, vak- en algemeen didactische, 

pedagogische en psychologische kennis (Kelchtermans, 2003). Het begrip 

‘Praktijk’ verwijst naar concrete ervaringen met betrekking tot de praktijk van 

het leraarschap en is in die zin breder opgevat dan de opleidingsschool en haar 

periferie; ook ervaringen vanuit de lerarenopleiding (onderwijsbijeenkomsten 

en begeleidingsmomenten), maatschappelijke ervaringen zoals leiding geven bij 

scouting of sport en elementen uit de actualiteit (politieke uitspraken omtrent 

Pabo-studenten) kunnen impulsen zijn die bijdragen aan de professionele 

ontwikkeling van de student.

Naast de Theorie en de Praktijk bezit elke student een eigen subjectieve theorie 

(Korthagen & Lagerwerf, 2001; Mattsson, Eilertsen, & Rorrison, 2011; Patry, 

2014), hier ‘Persoonlijk onderwijsconcept’ genoemd. De verinnerlijkte theorie 

en de ervaren praktijk leveren samen een bijdrage aan overtuigingen op basis 

waarvan de student denkt en handelt.De onderzoeksvraag is in welke mate de 

verbinding van theorie, praktijk en persoonlijk onderwijsconcept tot uiting komt 

bij het reflecteren in de vorm van deze blogs.

1.2.2. Hoe is te werk gegaan? 

Om te kunnen meten in welke mate de verbinding van theorie en praktijk tot 

uiting komt bij het reflecteren is op basis van de eerder genoemde onderdelen 

theorie, praktijk en persoonlijke onderwijsconcept, een instrument ontworpen. 

Bij de ontwikkeling van het instrument is voortdurend bewaakt dat het door 

verschillende beoordelaars gebruikt kan worden en tot dezelfde uitslag leidt. 

Twee beoordelaars beoordeelden telkens 10 blogs, waarna ze de resultaten 

vergeleken, bespraken en het instrument bijstelden. Na 70 blogs werden de 

definities van persoonlijk onderwijsconcept, theorie en praktijk herzien en een 

achttal beoordelingscriteria geformuleerd, waarmee de verschillende blogs 

geanalyseerd konden worden (Tabel 1.2). De interbeoordelingsbetrouwbaarheid 

bleek toen hoog te zijn (Cohen’s kappa .91).
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De basis voor het instrument vormt de in Figuur 1.1 weergegeven driehoek 

tussen de drie elementen theorie, praktijk en persoonlijke onderwijsconcept.  

Figuur 1.1: Reflecterend bloggen in de driehoek

In deze driehoek worden punten, lijnen en hoeken beschouwd als de 

uitgangspunten voor het beoordelen van blogs op de aanwezigheid van theorie, 

praktijk en een persoonlijk onderwijsconcept. Het meest basale is het reflecteren 

vanuit de punt (niveau 1): in het blog wordt uitsluitend een praktijksituatie (nr. 1), 

theorie (nr. 2) of iets over het persoonlijk onderwijsconcept geschreven (nr. 3). 

Vervolgens wordt er gereflecteerd in lijnen (niveau 2), waarbij twee punten 

verbonden worden door een lijn (nr. 4 t/m 7): hierbij heeft niet alleen de 

verbinding een betekenis, maar kan ook de richting van de verbinding een rol 

spelen. Een student kan bijvoorbeeld een praktijksituatie onderbouwen met 

theorie of aangeven hoe theorie of praktijk heeft bijgedragen tot zijn of haar 

persoonlijk onderwijsconcept. 

Tenslotte kunnen studenten reflecteren in hoeken (niveau 3), een verbinding 

tussen drie punten (nr. 8). Theoretisch zijn er negen mogelijkheden, waarbij in 

elke combinaties sprake is van een koppeling tussen een praktijksituatie, theorie 

en persoonlijk onderwijsconceptvorming. Praktijkervaring toont dat er binnen 

deze negen mogelijkheden niet direct sprake is van een functionele hiërarchie, 

reden waarom deze negen mogelijkheden zijn samengebracht in één criterium.

Theoretisch is er nog een vierde niveau, de driehoek, waarbij het geleerde wordt 

teruggekoppeld naar de punt van de driehoek van waaruit werd vertrokken; 

op deze wijze ontstaan zes reflectiecycli waarop in vervolgonderzoek nader zal 

worden ingegaan.

Tabel 1.2: Beoordelingscriteria onderverdeeld naar punt (1 t/m 3), streep (4 t/m 7) en hoek (8)

Niveau nr. Het blog 

0. 0 … is niet eenduidig te classificeren in één van de overige categorieën 

1. Punt

1 … bevat uitsluitend informatie over een praktijksituatie

2 … bevat een verwijzing naar één of meer theoretische bronnen

3 … bevat informatie over het persoonlijk onderwijsconcept van de student

2. Lijn

4 ... bevat een praktijksituatie waarbij theoriebronnen zijn gezocht

5 … blog bevat theorie met hypothetische consequenties voor de praktijk

6 … bevat informatie over de relatie tussen persoonlijk onderwijsconcept en 

praktijk (v.v.) 

7 … bevat vanuit theoriebronnen conclusies voor het persoonlijk 

onderwijsconcept (v.v.)

3. Hoek 8 … bestaat uit een relatie tussen praktijk, theorie en persoonlijk 

onderwijsconcept

THEORIE

PERSOONLIJK 

ONDERWIJSCONCEPT

PRAKTIJK
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1.2.3. Wat zijn de resultaten?

Het instrument is vervolgens ingezet om blogs te analyseren. Per studiejaar zijn 

100 blogs gescreend (Tabel 1.3). Voorafgaande is het noodzakelijk te vermelden 

dat op het moment van dataverzameling de eerstejaars studenten pas een vijftal 

weken actief zijn op het Leerplein™, de tweede- en derdejaars studenten een 

jaar ervaring hebben en de vierdejaars als cohort nog niet actief zijn op het 

Leerplein™. Voor het studiejaar 2014-2015 is een pilootgroep samengesteld uit 

vierdejaars studenten (n=10). Naar verwachting zullen vanaf het schooljaar 2015-

2016 alle Pabo studenten op het Leerplein™ actief zijn. 

Tabel 1.3: Gestandaardiseerde verdeling van blogscores per studiejaar over de acht categorieën

Categorie

1 2 3 4 5 6 7 8

Pabo 1 (n=30) 76.7 3.3 6.7 3.3 - 10.0 - -

Pabo 2 (n=30) 26.7 - 6.7 13,3 6.7 20.0 6.7 20.0

Pabo 3 (n=30) 20.0 13.3 3.3 23.3 6.7 10.0 3.3 20.0

Pabo 4 (n=10) 20.0 - - 30.0 - - - 50.0

Noot: blogscores in procenten

Opvallend in studiejaar 1 is het aantal (76,7%) blogs waarin uitsluitend informatie 

wordt gegeven over praktijksituaties. De scores van het tweede en derde 

studiejaar tonen geen ingrijpende verschillen: ruim 75% van de blogs gaan over 

alleen de praktijksituatie (categorie 1), praktijksituatie waarbij theoriebronnen 

zijn gezocht (categorie 4), relatie tussen persoonlijk onderwijsconcept en praktijk 

(categorie 6) en de koppeling tussen alle drie de componenten (categorie 8). 

In studiejaar 4 valt het aantal relatief grote aantal blogs op waarin verbanden 

worden gelegd tussen praktijk, theorie en persoonlijk onderwijsconcept (50%). 

Wanneer de resultaten longitudinaal worden bekeken (van studiejaar 1 naar 

4) is er een terugloop te zien van 68% in de blogs die uitsluitend een punt 

beschrijven. De blogs die verbindingen leggen in de vorm van een streep of een 

hoek nemen toe met respectievelijk 17% en 50%. 

1.2.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De op deze wijze ontstane taxonomie dient een aantal doelen: Er kan een 

indicatie worden gegeven voor de effectiviteit waarmee de theorie, aangeboden 

door het opleidingsinstituut wordt ingezet ten behoeve van het functioneren in 

de praktijk van studenten alsmede de mate waarin praktijkervaringen aanleiding 

geven tot theoretische verdieping. De taxonomie kan dienst doen als een 

ontwikkelingsgericht gereedschap om een student wat betreft zijn persoonlijk 

onderwijsconcept op een hoger plan te brengen. In Vygotskiaanse termen is 

de huidige blog‘score’ representatief voor de zone van actuele ontwikkeling, 

terwijl de naastliggende categorie (bijvoorbeeld streep of hoek) logischerwijs 

een indicatie zou kunnen zijn voor de zone van naaste ontwikkeling van de 

betreffende student. Door gerichte feedback op basis van de taxonomie kan een 

student efficiënt worden aangemoedigd om de kwaliteit van zijn of haar blogs op 

het gebied van conceptvorming stapsgewijs te verbeteren. Tenslotte ontstaat de 

mogelijkheid om op het niveau van de hele opleiding een inschatting te maken 

omtrent het effect van het schrijven van blogs op de vorming van persoonlijke 

onderwijsconcepten van de studenten, hetgeen een belangrijk doel is van het 

opleiden van leraren.
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1.2.5. Hoe zijn de resultaten verspreid?

De ontwikkeling van het instrument is gepresenteerd in november 2014 

tijdens de jaarlijkse Kennis in Bedrijf-dag van Zuyd Hogeschool en het jaarlijkse 

congres van Lerarenopleiders (VELON) in maart 2014 te Arnhem. Voordat het 

onderzoek op grotere schaal wordt georganiseerd, worden de resultaten van dit 

vooronderzoek gedeeld met een select aantal beoordelaars. Enerzijds draagt dit 

bij aan de verdere ontwikkeling van dit instrument binnen het brede onderzoek, 

anderzijds kunnen de beoordelaars in een begeleide instructie zelf ervaring 

opdoen met het determineren van blogs.  
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1.3. Ron Bertisen: Nadenken over onderwijs ontwerpen

Ron Bertisen is als medeprojectleider verantwoordelijk geweest voor de 

ontwikkeling van het curriculum van de Nieuwste Pabo samen met zijn collega’s 

van de pabo’s Heerlen, Maastricht, Sittard en Roermond en onderzoekt of de 

kwaliteit van lesvoorbereidingsformulieren verbeterd wordt door de cognitive 

load van studenten te verminderen en het verbeteren van de afstemming tussen 

de opleiders.

1.3.1 Aanleiding

In het eerste jaar van de opleiding leren de studenten in periode 2 (10 weken in 

november – januari) onderwijs te ontwerpen volgens het Didactische Route-schema 

(De Munnik & Vreugenhil, 2012). Aan het eind van deze periode tonen zij aan deze 

vaardigheid te beheersen middels een beroepsproduct dat onder andere bestaat 

uit een lesontwerp voor Wetenschap en Technologie. Van de studenten wordt 

dan verwacht dat zij een basale vaardigheid hebben ontwikkeld in het schriftelijk 

ontwerpen van onderwijs volgens een daarvoor door de opleiding beschikbaar 

gesteld format. Verschillende lerarenopleiders constateerden dat de resultaten 

over het algemeen teleurstellend waren, afgezet tegen de inspanningen van de 

onderwijskundigen die de lessen omtrent didactiek verzorgden.

Bij een nadere verkenning van het probleem middels gesprekken met betrokken 

collega’s viel op dat hoofdzakelijk de onderwijskundigen zich richten op het doel 

‘onderwijs ontwerpen’ en dat andere docenten er weinig aandacht aan besteedden. 

De onderwijskundigen hanteerden weliswaar hetzelfde handboek en format, maar 

verschilden onderling op details in gestelde eisen en zeker in didactiek. Studenten 

gaven aan dat de studieloopbaanbegeleiders, schoolopleiders en mentoren 

verschillende kwaliteitscriteria gebruikten bij het geven van feedback op de 

schriftelijke lesvoorbereidingen, gebaseerd op verschillende opvattingen over een 

goede voorbereiding. Bovendien was er geen sprake van een doorgaande lijn binnen 

het curriculum inzake ‘onderwijs ontwerpen’. Het vooronderzoek maakte duidelijk dat 

er behoefte was aan eenduidigheid.

 

De resultaten kunnen verbeteren door inzet van een aantal gerichte interventies: het 

verminderen van de cognitive load bij studenten door het gebruik van een aantal 

didactische principes tijdens de lessen (Merriënboer & Kirschner, 2007), ‘practise 

what you preach’ van alle docenten die onderwijs verzorgen in deze periode en door 

een betere afstemming van de begeleiding van het leerproces ‘onderwijs ontwerpen’  

door alle opleiders zowel internen als externen.  
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De onderzoeksvraag luidt: Kan de kwaliteit van de lesvoorbereidingen (pabo 1 

periode 2) verbeterd worden door het verminderen van de cognitive load en een 

betere afstemming tussen alle opleiders?

1.3.2 Hoe is te werk gegaan?

Om de kwaliteit van de schriftelijke lesvoorbereidingen te kunnen meten, is een 

gemeenschappelijk kader (Tabel 1.4) ontwikkeld. Dit kader telt 15 criteria verdeeld over 

vier categorieën analoog aan de vier onderdelen van het format voor lesontwerpen dat 

door de opleiding is voorgeschreven: lesdoelen voor kinderen, beginsituatie leerlingen, 

didactische route en inhoudelijke uitwerking. 

De eerste stap in de ontwikkeling van de criteria was dat twee 

expertonderwijskundigen drie lesvoorbereidingen van studenten beoordeelden en exact 

opschreven wat ze goed en niet goed vonden. De onderzoeker leidde hieruit criteria af. 

In een gesprek met beide onderwijskundigen werden deze criteria in samenvattende 

vorm besproken, totdat consensus was bereikt. De tweede stap was die criteria om 

te zetten in operationele uitspraken per categorie. Twee andere lerarenopleiders 

en de onderzoeker beoordeelden op basis van de operationele uitspraken 10 

lesvoorbereidingen. De resultaten werden met elkaar vergeleken en onduidelijkheden 

besproken, hetgeen leidde tot tekstuele bijstelling van de operationele uitspraken. Dit is 

drie keer herhaald telkens met anderen, ook met een pas afgestudeerde student, totdat 

er geen onduidelijkheden meer waren. De derde stap was het voorleggen aan alle 

slb’ers tijdens een studiedag. Na een korte theoretische achtergrond werd gevraagd om 

het kader toe te passen op enkele recente lesvoorbereidingsvoorbeelden van studenten. 

In de plenaire bespreking achteraf kwamen enkele wenselijke aanpassingen naar voren, 

die leidden tot de laatste versie, die zichtbaar is in Tabel 1.4. 

Tabel 1.4: Gemeenschappelijk kader schriftelijke lesvoorbereiding pabo 1

Criteria  Ja Nee

1. Lesdoelen voor leerlingen     

1.1 Het lesdoel geeft zo precies mogelijk aan wat de leerlingen moeten kennen, 

kunnen of leren. (de specifieke inhoud)

1.2 Het lesdoel geeft aan hoe het resultaat van wat de leerling heeft gedaan en 

geleerd aan het eind van de les getoond / zichtbaar wordt.(in de vorm van een 

handeling / werkwoord)

1.3 In het lesdoel is de didactische setting beschreven waarin het geleerde 

getoond wordt (bv. met / zonder hulp of materialen, individueel / samen, etc.)

2. Beginsituatie leerlingen

2.1 Student beschrijft wat de leerlingen voorafgaande aan deze les reeds hebben 

geleerd / over welke voorkennis de leerlingen beschikken. 

3. Didactische route

3.1 In het schema wordt gebruik gemaakt van de 3 componenten (leerstof, 

leerling leefwereld) en de activiteiten worden daarin geplaatst.

3.2 De activiteiten zijn overwegend binnen één kolom geplaatst, m.u.v. de 

termen ‘reflecteren’ en ‘integreren’.

3.3 De didactische route bevat in ieder geval een of meer activerende 

werkvormen (d,w,z, meer dan alleen luisteren en kijken).

3.4 De meeste activiteiten in de didactische route worden beschreven vanuit het 

perspectief van de leerling. (leerlinggedrag)

3.5 In de didactische route is de halte reflectie (op welke manier wordt nagegaan 

of gestelde doelen zijn behaald?) opgenomen. 

3.6 Per activiteit wordt een realistische indicatie gegeven van de tijd.

4. Inhoudelijke uitwerking

4.1 Voor de inhoudelijke uitwerking van de les hanteert de student het format / 

de opbouw van de hiervoor ontworpen didactische route.

4.2 De inhoud / leerstof en de gehanteerde methode (indien van toepassing)  is 

precies beschreven. 

4.3 Per halte wordt precies beschreven welke leeractiviteit van de leerling wordt 

verwacht.

4.4 Per halte wordt precies beschreven hoe elke leeractiviteit wordt 

georganiseerd. 

4.5 Per halte worden mogelijke (hulp-)middelen / materialen genoemd die de 

leerkracht of de leerlingen gebruiken. 
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Afname cognitive load en brede afstemming 

Onderwijs ontwerpen is voor eerstejaarsstudenten een fundamentele maar 

tevens complexe vaardigheid. Van Merriënboer en Kirschner (2007) tonen aan dat 

bij het leren van complexe vaardigheden de cognitive load een belangrijke factor 

is. Reductie van deze cognitive load kan onder andere middels het gebruik van 

gehele leertaken, een geleidelijke opbouw van minder complexe naar complexe 

taken, een geleidelijke afname van ondersteuning (van veel in het begin naar 

nauwelijks aan het eind) gedurende het leertraject en het verwerken van een 

grote variëteit in leertaken (Janssen-Noordman & Merriënboer, 2002). 

Voor de onderwijsperiode 2 in het studiejaar 2014-2015 zijn vier interventies 

voorbereid en uitgevoerd: (1) docenten onderwijskunde bekend maken met 

didactische principes die in hun lessen kunnen worden toegepast gericht op het 

verkleinen van de cognitive load, (2) het introduceren van het gemeenschappelijk 

kader bij alle instituutsopleiders, die namens de opleiding betrokken zijn bij 

de begeleiding van studenten in de praktijk, (3) introductie van dit kader bij 

schoolopleiders en mentoren, (4) workshops voor vakdocenten die onderwijs 

verzorgen in periode 2 om hen vaardig(-er) te maken in het ontwerpen van 

onderwijs volgens het Didactisch Route-schema teneinde een goed voorbeeld te 

kunnen geven aan studenten. 

De interventies 2 t/m 4 zijn vooral bedoeld om de onderlinge afstemming van de 

diverse opleiders te bevorderen. Een van de knelpunten bij deze aanpak is dat het 

niet mogelijk is om alle docenten (bv vakdocenten) op hetzelfde tijdstip bij elkaar 

te krijgen, waardoor er mogelijk een veronderstelde eenduidigheid ontstaat. 

Indien het wel mogelijk is om met elkaar van gedachten te wisselen, is het 

mogelijk om elkaar duidelijk te maken hoe ieder het lesvoorbereidingsformulier 

hanteert en verduidelijkt aan zijn of haar studenten. Bovendien is de opleiding 

in sterke mate afhankelijk van de inspanningen van schoolopleiders inzake 

de introductie van de gehanteerde kaders bij de mentoren die de eerstelijns 

begeleiding verzorgen.

1.3.3 Wat zijn de resultaten?

Tot nu toe is in stappen een gemeenschappelijk kader ontwikkeld met een 

voldoende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Dit document is bij interne 

en externe opleiders geïntroduceerd en wordt gebruikt als beoordelings- en 

begeleidingsinstrument. 

Na de beoordeling van 40 van de 90 beschikbare producten uit 2012-2013 met 

dit instrument blijken slechts enkele lesontwerpen te voldoen aan alle criteria. De 

eerdere klacht van docenten en begeleiders, dat de kwaliteit van lesontwerpen 

tegenvalt, lijkt gegrond.

De workshops voor vakdocenten hebben plaatsgevonden. Vier van de zeven 

uitgenodigde vakdocenten bezochten de eerste workshop. De waardering was 

hoog: ze geven aan dat ze meer vat hebben op het Didactisch Routeschema 

en dit zichtbaar voor studenten toepassen (Practice what you preach). Omdat 

het niet mogelijk bleek om de docenten gelijktijdig bij elkaar te krijgen, is de 

begeleiding en training van de vakdocenten daarna vormgegeven via individuele 

contacten.

Uit een enquête onder vakdocenten aan het eind van de onderwijsperiode, bleek 

dat alle docenten zich bekwaam achten in het hanteren van het Didactische 

Routeschema en dat ze dit schema hebben gebruikt in de voorbereiding van 

hun eigen lessen. Bovendien geven vier van de zeven docenten aan, een of meer 

keren hun eigen voorbereiding aan de studenten te hebben getoond en samen 

geanalyseerd.

In hoeverre de docenten onderwijskunde er in zijn geslaagd de aangereikte 

didactische principes toe te passen om de cognitive load te verkleinen bij 

studenten, is nagegaan door middel van een vragenlijst voor docenten en 

studenten, aangevuld met een gesprek n.a.v. de scores met betrokken docenten. 

Uit een eerste analyse van deze gegevens kunnen we concluderen dat de 

docenten er slechts voor een deel in geslaagd zijn de specifieke didactische 

principes (gericht op het verminderen van de cognitive load) te integreren. 

Een vergelijking van de kwaliteit van lesontwerpen (beroepsproducten) van 

studenten uit studiejaar 2012-2013 met die van 2014-2015, is nog in uitvoering.

Een beschrijving in een reflectie van een eerstejaars student geeft aan dat de 

voorbeeld-aanpak uitgevoerd door instituutsopleiders voor haar daadwerkelijk 

iets opleverde:

 

“Terugblik op het resultaat: Toen thema 2 begon kwam het echte 

lesvoorbereidingsformulier vanuit school. Een heel uitgebreid formulier vol 

met, voor mij, raadselachtige termen. In het begin was de uitleg hierover erg 

onduidelijk en vele docenten hadden hier ook een volledig andere kijk op. Wat 

hierbij heeft geholpen is de uitleg van de leraren per les. Meerdere leraren 

hadden zelf de lesvoorbereiding ingevuld voor hun eigen les. Hierbij waren de 

lesdoelen en de didactische route de rode draad. Vóór elke les en aan het einde 

van elke les bespraken zij dit. Zo kregen wij ook inzicht in het toepassen van dit 

lesvoorbereidingsformulier. Verder heb ik het hier ook met mijn medestudenten 

en met mijn mentor over gehad. In een gesprek met mijn schoolopleider heb ik 

enkele lesvoorbereidingen besproken om te kijken of ik de theorie ook goed had 

toegepast in de praktijk. Vanaf toen ging het balletje rollen en vandaag de dag 

gaat het eigenlijk al bijna vanzelf. Ik barst van de ideeën en mijn mentor gelukkig 

ook.”
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1.3.4 Wat kunnen wij en anderen met deze kennis?

Zowel interne als externe opleiders onderkennen de noodzaak van een betere 

onderlinge afstemming in de begeleiding en beoordeling van lesontwerpen van 

studenten. Dat heeft er toe geleid dat het ontwikkelde gemeenschappelijk kader 

breed geaccepteerd werd als geschikt instrument. De verwachting is dat alle 

opleiders waarmee een student mee in aanraking komt, nu hetzelfde kader zullen 

hanteren. Dit voorkomt verwarring bij studenten die zeker in deze fase van de 

opleiding behoefte hebben aan duidelijkheid. 

De workshops voor vakdocenten die verzorgd worden door twee 

onderwijskundigen, worden enthousiast ontvangen. Vakdocenten formuleren aan 

het eind van de workshop conclusies als “Ik ben over het algemeen te lang aan 

het woord en werk daarmee consumentisme in de hand”, “Ik maak nu gebruik 

van werkvormen waarmee de koppeling tussen praktijk en theorie gemaakt kan 

worden” en voornemens als “Ik kan middels mijn lesvoorbereiding aan studenten 

het goede voorbeeld geven” en “Ik kan nu beter studenten bewust maken van 

hun leerproces.” Het primaire proces in periode 2 krijgt daarmee een belangrijke 

kwaliteitsimpuls.

Het perspectief op langere termijn moet zijn: het aanvullen en aanpassen van 

het gemeenschappelijk kader, afgestemd op de inhouden van de volgende 

onderwijsperioden en het verder scholen van andere vakdocenten in het hanteren 

van het Didactische Route-schema.

1.3.5 Hoe zijn de resultaten verspreid?

Tijdens twee studiedagen in november 2014 zijn alle instituutsopleiders, slb’ers 

en schoolopleiders op de hoogte gebracht in de vorm van een workshop 

met bijbehorende materialen (Gemeenschappelijk kader, good practices, 

achtergrond). De schoolopleiders maken de mentoren bekend met het 

gemeenschappelijk kader. De vakdocenten zijn tijdens een drietal workshops in 

november en december 2014 vertrouwd geraakt met het kader.
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1.4. Ellen Siebenlist, Karel Kreijns en Celeste Meijs:  
Elk teamlid verricht onderzoek

Ellen Siebenlist verzorgde op één van de scholen van Academische 

Opleidingsscholen Primair Onderwijs Limburg (AOPOL) een op maat gemaakte 

training ‘Onderzoeksvaardigheden voor Leerkrachten’. Siebenlist onderzocht 

samen met Karel Kreijns en Celeste Meijs van het Welten-Instituut van de 

Open Universiteit Nederland in welke mate deze training een bijdrage levert 

aan de motivatie van leerkrachten om zelf onderzoek te verrichten en aan hun 

onderzoekende houding.

1.4.1. Aanleiding

In het kader van Opleiden in de School werken opleidingsinstituten samen 

met opleidingsscholen, waar aanstaande leerkrachten worden opgeleid 

in de praktijk. Een beperkt aantal opleidingsscholen ontwikkelt zich tot 

academische basisschool, waarbinnen zoveel mogelijk, liefst alle, leerkrachten 

zich systematisch en op een onderzoekende wijze richten op het verbeteren 

van hun eigen praktijk (Meijers-van Kan, Gijsen, & Hennissen, 2012). Eén van 

deze academische basisscholen leidt het voltallige leerkrachtenteam op in 

onderzoeksvaardigheden, omdat op deze wijze de individuele ontwikkeling van 

de lerende docent vormgegeven kan worden op een manier die bijdraagt aan 

de totale schoolontwikkeling. Op deze basisschool heeft men enige ervaring 

met het verrichten van onderzoek doordat binnen deze school sinds drie jaar 

met CoPs gewerkt wordt2. De CoP onderzoekt de mate waarin leerlingen 

onderzoeksvragen leren stellen binnen Wereldoriëntatie. Hierdoor ontstond 

bij schoolleiding en team de wens om zelf op een soortgelijke, onderzoekende 

wijze te werken. De onderzoekscyclus werd gekoppeld aan het eigen POP, en 

de onderzoekende houding hielp leerkrachten omgaan met onderzoeksvragen, 

waardoor zij beter toegerust werden in het begeleiden van onderzoek bij 

kinderen.

Praktijkonderzoek heeft in de curricula van de lerarenopleidingen inmiddels een 

vaste plek gekregen, echter in veel mindere mate voor zittende leerkrachten, 

ook al is er het laatste decennium veel onderzoek verricht naar deze groep 

(Ponte, 2012). Voordelen van het kunnen verrichten van onderzoek zijn, voor 

zowel aanstaande als zittende leerkrachten, onder andere het beter kunnen 

verantwoorden van het eigen handelen, het koppelen van theorie en praktijk 

en “evidence based” te kunnen werken (Bruggink & Harinck, 2012). Belangrijke 

2 In Nederland vooral bekend geworden door het werk van Luc Stevens 

(1997). Overdenken en doen: een pedagogische bijdrage aan adaptief 

onderwijs. Den Haag: Procesmanagement Primair Onderwijs.

voorwaarden om goed onderzoek te kunnen verrichten zijn het beschikken over 

onderzoeksvaardigheden, een adequate onderzoekende houding, motivatie en 

hun persoonlijke affiniteit met onderzoek.

Binnen bovenstaande context heeft de Nieuwste Pabo (dNP) een training in 

onderzoek verzorgd voor het team. Flankerend onderzoek gaat na in welke mate 

deze training heeft bijgedragen aan de motivatie en intenties om te onderzoeken 

(vraag 1) en de onderzoekende houding (vraag 2) van de leerkrachten. Tenslotte 

is de vraag hoe de tevredenheid over de training zich gedurende het jaar 

ontwikkelt (vraag 3).

1.4.2. Hoe is te werk gegaan?

Theoretisch kader

Om de onderzoeksvragen 1 en 2 te kunnen beantwoorden is gebruik 

gemaakt van inzichten uit een aantal theorieën. Om te beginnen zijn dat de 

zelfbepalingstheorie (Self-Determination Theory) van Deci en Ryan (2000) en 

de beredeneerde gedragbenadering (Engels: Reasoned Action Approach) van 

Fishbein en Ajzen (2010).

De zelfbepalingstheorie is een theorie over het stimuleren en in stand houden 

van motivatie. Het gaat dan vooral om de intrinsieke versus de extrinsieke 

motivatie die aanleiding geven om praktijkonderzoek te doen. Naarmate 

iemands intrinsieke motivatie toeneemt, zal hij langer volharden in het doen van 

praktijkonderzoek. Het in stand houden van de motivatie gebeurt volgens de 

zelfbepalingstheorie wanneer voldaan wordt aan de drie basisbehoeften  

(In Figuur 1.2 worden de relaties weergegeven in tekst als in letters: E) 

competentie, verbondenheid en autonomie. 

De beredeneerde gedragsbenadering is een theorie die de intenties ten aanzien 

van een zeker gedrag—het doen van praktijkonderzoek—en daarmee het 

werkelijke gedrag in kaart brengt. Daarbij spelen onderzoekende houding, de 

invloed van de omgeving om praktijkonderzoek te gaan doen en de overtuiging 

dat je in staat bent om praktijkonderzoek te kunnen doen een bepalende rol 

(Bruggink & Harinck, 2012). Gezien de gestelde onderzoeksvragen wordt hier 

gefocust op de rol die de onderzoekende houding (F) speelt bij het bepalen van 

de intenties (G) om praktijkonderzoek te doen. 
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Methode 

Onder leiding van een instituutsbegeleider werkten 35 leerkrachten van 

een basisschool gedurende vijf dagdelen in tweetallen aan hun eigen 

onderzoeksvragen. Tussentijds voerde de instituutsbegeleider met elk tweetal 

een consultatiegesprek. Leidend bij het praktijkonderzoek was het boek 

‘Praktijkonderzoek in de school’ (Van der Donk & Van Lanen, 2012). Kennis 

van zaken bij leerkrachten werd zowel vergroot op het gebied van onderzoek 

verrichten als op de inhoud van het onderwerp dat ze onderzochten. De 

opzet van de training is gebaseerd op de door Crasborn en Hennissen (2014) 

onderscheiden principes rondom ‘Realistisch opleiden’ en ‘Micro-teaching’, de 

opgedane ervaring met de mentortrainingen, motivatie verhogende aspecten uit 

de zelfbepalingstheorie, en op aspecten betreffende de onderzoeksgeest en de 

onderzoekende houding. Voor en na de training is een vragenlijst afgenomen 

waarin schalen waren opgenomen van de in Figuur 1.2 afgebeelde concepten. 

Van de 35 leerkrachten hebben er 21 de vragenlijst ingevuld. Elke vraag wordt 

gescoord op een 7punts Likertschaal waarbij een 1 staat voor helemaal oneens 

en een 7 voor helemaal eens. De vragenlijsten werden middels een paired 

samples t-test geanalyseerd.

De onderzoekende houding (F) is het resultaat van eigen ervaring met 

praktijkonderzoek en als zodanig gebaseerd op positieve of negatieve 

verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten (D) van onderzoek. Die 

verwachtingen worden overigens op hun beurt weer bepaald door 

bepaalde stereotype beelden die men over onderzoek in het algemeen 

kan hebben (B). In het flankerend onderzoek wordt ook de rol bekeken die 

professionaliseringsactiviteiten (C) hebben op de onderzoekende houding. 

Het idee daarbij is dat een bepaalde onderzoeksgeest (A) invloed heeft op het 

ondernemen van allerlei professionaliseringsactiviteiten, en deze zijn van invloed 

op de onderzoekende houding. Het concept van de onderzoeksgeest dat hier is 

gebruikt is de Inquiry Habit of Mind van Earl en Katz (2002) Figuur 1.2 illustreert 

de verhouding tussen de hierboven omschreven concepten.

Figuur 1.2: De relaties tussen de verschillende concepten.

Gezien de context waarin het flankerend onderzoek plaats vindt zullen de 

onderlinge relaties hier niet worden onderzocht maar verondersteld op basis van 

de theorieën.

D. Verwachtingen 
t.a.v. uitkomsten

G. Intentie

A. Onderzoeks-
geest 

F. Onderzoekende 
houding

E. Basisbehoeften

B. Stereotypi-
sche beelden

C. Professiona-
liseringsactivi-

teiten
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Tabel 1.5: Overzicht van de schalen in de vragenlijst (n=aantal vragen) 

schaal n voorbeeld vraag scoring

A. Onderzoeksgeest 13 In mijn werk op school probeer ik 

vooroordelen te vermijden ten aanzien 

van oplossingen en verklaringen

B. Stereotypische 

beelden

5 Onderzoek associeer ik met moeilijke 

statistiek die ik niet of nauwelijks 

begrijp

helemaal mee oneens (1) ...

helemaal mee eens (7)

C. Professionaliserings-

activiteiten

wanneer het zich 

voordoet

9 Hoeveel leest, volgt, bezoekt enz. 

u van de in de stellingen genoemde 

zaken wanneer deze zich aandienen? ... 

Nederlandse onderwijscongressen

(bijna) geen/niets (1) ...

(vrijwel) alle (7)

gebruik maken wat 

er is

12 Hoe vaak leest u vaktijdschriften over 

uw kennisdomein?

Nooit of zelden (1) ... 

enkele keren per dag (7)

D. Uitkomstverwach-

tingen

voordelen 11 Door onderzoek te doen ben ik beter 

toegerust om les te geven

helemaal mee oneens (1) ...

helemaal mee eens (7)

nadelen n.v.t.

E. Basisbehoeften

competentie 10 In mijn werk op school heb 

ik veel succes met de dingen 

die ik doe

helemaal niet van toepassing (1) ... 

helemaal van toepassing (7)

verbondenheid 10 In mijn werk op school 

geven mijn collega’s en ik 

om elkaars welzijn

helemaal niet van toepassing (1) ... 

helemaal van toepassing (7)

autonomie 10 In mijn werk op school kan 

ik al mijn ideeën realiseren

helemaal niet van toepassing (1) ... 

helemaal van toepassing (7)

F. Onderzoekende 

houding

10 Regelmatig zelf onderzoek 

doen op mijn school vind 

ik ...

goed (1) ... slecht (7)

G. Intentie

bereidheid 9 Ik denk erover regelmatig 

onderzoek te verrichten in 

mijn school

helemaal niet op mij van toepassing (1) ...

geheel op mij van toepassing (7)

volhardendheid 6 Ik doe flink mijn best om 

daadwerkelijk regelmatig 

onderzoek te kunnen 

verrichten in mijn school

helemaal niet op mij van toepassing (1) ...

geheel op mij van toepassing (7)
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Tevredenheid tijdens de training

Om de tevredenheid tijdens de training (vraag 3) te meten, zijn twee korte 

vragenlijsten, bestaande uit 10 vragen (5punts Likertschaal) en enkele open 

vragen bij aanvang en aan het einde van iedere bijeenkomst afgenomen. Bij 

aanvang is gevraagd naar motivatie en gedane activiteiten en aan het einde naar 

inhoud en werkwijze tijdens de bijeenkomst.

1.4.3. Wat zijn de resultaten?

De stereotypische beelden (B) geven aan dat leraren vooraf onderzoek zeker 

geen vreemde activiteit vinden en dat het hen handvatten geeft om de praktijk 

te veranderen. Een voorbeeld illustreert dit. Leerkrachten scoren gemiddeld (M) 

hoog op de uitspraak (M = 5.9): “Onderzoek doen is voor mij uitzoeken waarom 

bepaalde dingen wel of niet gebeuren zodat je daarop actie kan ondernemen.” 

Ook hebben leerkrachten hoge uitkomstverwachtingen (D). Ze verwachten 

positieve effecten te zullen ervaren door het verrichten van praktijkonderzoek. 

Het volgende voorbeeld illustreert dit. Leerkrachten scoren gemiddeld hoog (M 

= 5.95) op de uitspraak: “Door onderzoek kan ik problemen in mijn klas beter 

oplossen.” Bij beide voorbeelden geven de leerkrachten ongeveer dezelfde 

antwoorden, er is sprake van een lage standaarddeviatie (SD = 0.9).

Er is geen verandering in deelname aan professionele ontwikkelingsactiviteiten 

(C), met uitzondering van één item dat significant toeneemt (T(19) = -2.77, p < 

.05). De algemene vraag luidde: “Hoeveel leest, volgt, bezoekt enz. u van de 

in de stellingen genoemde zaken wanneer deze zich aandienen?” en het item 

betrof: “Krantenartikelen over onderwijs en onderzoek.”

De basisbehoefte (E) verbondenheid scoort significant lager, terwijl autonomie 

en competentie geen significante veranderingen laten zien. Een voorbeeld uit de 

vragenlijst illustreert dit: “… tonen mijn collega’s echte interesse in mij” (T(18) = 

4.25, p < .01). Ondanks deze afname is de score in absolute zin nog steeds hoog 

bij de nameting (M = 5.00; SD = 1.16).

De voor- en nameting met betrekking tot de onderzoeksgeest (A) en de 

onderzoekende houding (F) laat geen significante veranderingen zien.

De intentie om zelf onderzoek te verrichten daalt significant (zes uitspraken). 

Leerkrachten hebben veel minder de intentie om onderzoek te verrichten aan 

het einde van de training dan vooraf. Een voorbeeld illustreert dit. Er is een 

significante afname omtrent de stelling “Ik ga regelmatig onderzoek doen in mijn 

school” (T(20) = 3.28, p < .01), en het gemiddelde daalt van 4.62 naar 3.43.

Het antwoord op vraag 3 naar de tussentijdse tevredenheid van de leerkrachten 

(n=35), laat zien dat leerkrachten enthousiast zijn ten aanzien van de 

trainingsaanpak, met name het persoonlijk meedenken van de trainer tijdens de 

consultatiegesprekken en de mondelinge feedback tijdens de trainingsmiddagen 

(M= 4.3, SD= 0.30) en de trainingsopbouw, met name gebruik van ervaringen en 

de verbinding tussen training (M= 3.88, SD= 0.36) en individuele behoeften (M= 

3.84, SD= 0.3) De behoefte van de deelnemers aan maatwerk passende bij hun 

kennis en vaardigheden omtrent onderzoek, hebben ertoe geleid dat er tijdens 

de training meer dan vooraf gepland, gedifferentieerd is door te werken met 

groepen en deze groepen mondelinge ondersteund zijn. Leerkrachten maakten 

gebruik van hun kennis, hetgeen leidde tot positieve gevoelens, zoals blijkt uit de 

volgende quote: 

“IN DE AFGELOPEN WEKEN HEB IK DE VIERDEJAARS 

STUDENTEN VRAGEN GESTELD OVER HUN ONDERZOEK, 

ZIJ VONDEN HET LEUK OM ER OVER TE VERTELLEN EN IK 

BEGREEP ZE, DAT MAAKTE MIJ BLIJ”.  

Opvallend was de terugval in motivatie (13.5%) in het 

midden van de training (maart), maar op het einde (mei) 

weer nagenoeg hetzelfde was als aan het begin.
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Conclusie 

De resultaten laten zien dat de hoge verwachtingen niet zomaar uitkomen. De 

intentie om onderzoek te doen daalt significant. Tijdens het proces bleek dat 

er grote verschillen waren in de voortgang van het onderzoek en het vermogen 

van leerkrachten om het zelf vorm te geven. Het lijkt dat het verrichten van 

onderzoek voor veel leerkrachten is tegengevallen; men had het zich eenvoudiger 

voorgesteld. De gedaalde scores op de intentie om zelf onderzoek te gaan 

verrichten duiden daar op. In welke mate dit samenhangt met de lagere 

verbondenheid is onduidelijk. Aangezien de onderzoekende houding niet is 

toegenomen, wordt dit in een forumgroepdiscussie met de deelnemers verder 

onderzocht. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

1.4.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

In Nederland is vaak en veelal met weinig succes geprobeerd om zittende 

leerkrachten te professionaliseren op het gebied van onderzoek. Dit onderzoek 

maakt duidelijk dat de motivatie en intentie van leerkrachten veranderen 

naarmate ze zelf bezig zijn met het uitvoeren van onderzoek mede afhankelijk 

van de verwachtingen. Een adequate training speelt in op niveau- en 

tempoverschillen tussen deelnemers door vanaf het begin en gedurende de rit 

te differentiëren. Directe mondelinge begeleiding waarin ingezoomd wordt op 

succeservaringen is zeer gewenst gedurende het proces. De vraag is hoe de 

begeleiding op afstand tussen de bijeenkomsten het leren van de deelnemers kan 

versterken.

De ontwikkeling van de onderzoekshouding blijkt een lastige kwestie te zijn. Ook 

hier zijn sterke individuele verschillen waarneembaar en dit roept de vraag op in 

hoeverre dit afhankelijk is van bepaalde persoonlijke factoren. 

1.4.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Delen van het onderzoek zijn door Ellen Siebenlist 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 en samen met Astrid 

Crutzen en Marjolein Willemse in november 2014 tijdens de Collaborative Action 

Research Network (CARN) conferentie te Gateshead in Groot Brittannië.

Referenties: 

• Bruggink, M., & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: 

wat wordt daaronder verstaan? Tijdschrift voor lerarenopleiders, 33 (3), 46-53.

• Crasborn, F.J.A.J., & Hennissen P.P.M. (2014) Training mentor teachers for 

effective supervision: the impact of the SMART programme. In K.-H. Arnold, 

A. Gröschner & T. Hascher (Hrsg.), Schulpraktika in der Lehrerbildung: 

Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse und Effekte. Münster u.a.: 

Waxmann. (Waxmann, Münster)

• Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: 

Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 

11(4), 227–268.

• Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2012), Praktijkonderzoek in de school. 

Bussum: Coutinho.

• Earl, L. & Katz, S. (2002). Leading Schools in a Data-Rich World. In K. 

Leithwood, P. Hallinger, G. Furman, K. Riley, J. MacBeath, P. Gronn, & B. 

Mulford (Eds), Second International Handbook of Educational Leadership and 

Administration, 1003–1022. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic 

Publishers

• Everton, T., Galton, M., & Pell, T. (2002). Educational research and the teacher. 

Research Paper in Education, 17 (4), 373-401.

• Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The 

reasoned action approach. New York: Psychology Press (Taylor & Francis).

• Meijers – van Kan, A., Gijsen, M., & Hennissen, P. (2012). Projectplan 

Academische Opleidingsschool Zuid-Limburg, 2012 – 2016. Sittard: de 

Nieuwste Pabo.

• Ponte, P. (2012). Onderwijs en onderzoek van eigen makelij: Onderzoek met en 

door leraren. Den Haag: Boom Lemma.
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3de positie Instituutsopleider

2de positie Schoolopleider

1de positie Mentor

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen3: De nieuwe rol van 
de slb’er op de werkplek. 

Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar de veranderende 

rol van de slb’er binnen dNP. Die blijkt met een hoog commitment samen te 

werken met het werkveld.

1.5.1. Aanleiding

Door de invoering van het nieuwe curriculum veranderde de rol van de slb’er 

(Kreunen & Bertisen, 2010). Zijn rol werd met name op verzoek van het werkveld 

verbreed van werkzaamheden verrichten op het opleidingsinstituut naar vooral 

op de werkplek. Dit betekende zowel een verandering van intensiteit van 

samenwerking met het werkveld als een verandering van inhoud en plaats 

van uitvoering. De begeleiding van studenten, in de vorm van gesprekken en 

bijeenkomsten uitgevoerd door de slb’er, vond eerst plaats op het instituut en 

vindt nu vooral plaats op de opleidingsschool. De slb’er is zowel studie- als 

stagebegeleider en heeft naast deze begeleiding een rol in de beoordeling 

van het werkplekleren van studenten. De slb’er begeleidt alle 1ste t /m 4de jaars 

studenten die op dezelfde werkplek zitten. 

De snelle ontwikkeling van de Nieuwste Pabo en de daarmee gepaard gaande 

afwijking ten opzichte van vroeger, roepen de vraag op in hoeverre de geplande 

taken ook uitgevoerd worden, de in het visiestuk beoogde taken ook belangrijk 

gevonden worden en welke spanningen daartussen bestaan. De volgende 

onderzoeksvragen zijn gesteld: 

• Welke taken voeren slb’ers uit en hoeveel tijd besteden ze per taak?

• In welke mate vinden deze slb’ers de geformuleerde taken belangrijk?

• Zijn er discrepanties tussen de taken die de slb’ers belangrijk vinden en de 

taken die ze in de praktijk uitvoeren?

1.5.2. Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is in kaart gebracht door wie studenten op de werkplek begeleid 

worden en wat daar de positie van de slb’er in is. De student wordt begeleid 

door verschillende mensen op de werkplek; mentor, schoolopleider en slb’er. 

Ieder vanuit een verschillende positie, zoals Hennissen en Crasborn (2012) ook 

beschrijven. In Figuur 1.3 zijn de posities weergegeven. 

• De mentor begeleidt vanuit de eerste positie, is eerste aanspreekpunt in de 

klas en ondersteunt individuele studenten op de werkplek. 

• De schoolopleider begeleidt vanuit de tweede positie als begeleider in dienst 

van de school, informeert en coacht de mentoren en coördineert leervragen 

en ontwikkelbehoeften van de studenten op de werkplek. Hij coördineert het 

werkplekleren en is medebeoordelaar van het werkplekleren van de student.

• De slb’er begeleidt vanuit de derde positie als begeleider vanuit het instituut 

op de werkplek. Naast dat hij beoordelaar en contactpersoon namens het 

instituut is, begeleidt hij de studenten individueel en in groepen. De slb’er 

moet daarom ruim zicht hebben op het curriculum en functioneren als 

tussenpersoon tussen instituut en werkplek.  

Figuur 1.3: Begeleidingsposities rondom aanstaande leraren op de werkplek

Om vervolgens de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is in het voorjaar 

van het studiejaar 2011-2012 een enquête verspreid onder alle slb’ers van dNP4.4  

In totaal hebben 17 van de 23 slb’ers de enquête ingevuld: zes slb’ers van de 

locatie Heerlen, zes slb’ers van de locatie Sittard en vijf slb’ers van de locatie 

Maastricht, in totaal negen vrouwen en acht mannen.

3 Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Margreet Vriesema en vervolgens uitgewerkt en 

beschreven door Susan Beckers en Linda Verheijen. Het onderzoek maakte deel uit van de eerste jaar 

innovatieprojecten van Zuyd Innoveert (Schoenmakers, 2013).

4 Dit deelonderzoek maakt deel uit van een bredere studie, waarbij ook een logboek en vragenlijst over 

het bijhouden van het logboek is gebruikt. Meer informatie daarover is te vinden in paragraaf 4.1.
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De enquête bestaat uit 23 vragen over de uitvoering en waardering van de 

taken van de slb’ers. In de vragenlijst is gevraagd naar de uitvoering van 

de taken grof gebaseerd op de opsomming van de taken van de slb’er in 

de handleiding curriculum (Kreunen & Bertisen, 2010). Ook de verkregen 

informatie uit het logboek zorgde voor input voor de vragenlijst.  Zo kon er 

naar nadere specificering gevraagd worden bijvoorbeeld ten aanzien van 

de invulling van taken. Ook zijn er verkennende gesprekken gevoerd met 

curriculumverantwoordelijken binnen de organisatie om helder te krijgen welke 

vragen belangrijk zijn om te stellen. Bij de waarderingsvragen is gebruik gemaakt 

van een vierpuntschaal ten aanzien van mate van belangrijkheid. De enquête is 

digitaal ingevuld en verwerkt. 

1.5.3. Wat zijn de resultaten?

Ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag ‘Welke taken voeren slb’ers 

uit en hoeveel tijd besteden ze per taak?’ kan geconcludeerd worden dat 

een paar taken duidelijk meer tijd en aandacht krijgen dan andere taken 

namelijk de individuele gesprekken, het voorbereiden en voeren van de 

beoordelingsgesprekken en het bezoeken van lessen van de studenten. Verder 

kan gesteld worden dat er grote individuele verschillen bestaan tussen de 

verschillende slb‘ers in tijdsbesteding aan de verschillende taken en dat er geen 

patroon te ontdekken valt in tijdsbesteding.

Ten aanzien van onderzoeksvraag twee ‘In welke mate vinden slb’ers de 

geformuleerde taken belangrijk?’ kan geconcludeerd worden dat alle slb’ers de 

geformuleerde taken belangrijk tot zeer belangrijk vinden en dat het commitment 

om op de werkplek te werken hoog is; het belang daarvan wordt gezien.  De 

slb’ers lijken hiermee de visie van de Nieuwste Pabo te ondersteunen. Ook het 

nieuwe element, namelijk het uitvoeren van de taken op de werkplek wordt 

ondersteund en is een grote stap richting het scenario ‘Partners in leren’ 

(Geldens, 2007). Zie hiervoor ook paragraaf 3.4.

 

Als conclusie op onderzoeksvraag drie ‘Zijn er discrepanties tussen de taken die 

slb’ers belangrijk vinden en de taken die ze in de praktijk uitvoeren?’ kan gesteld 

worden dat er nauwelijks discrepanties bestaan tussen de taken die de slb’ers 

belangrijk vinden en de taken die ze in de praktijk uitvoeren. De slb’ers zijn dus 

daadwerkelijk aan de slag op de werkplek zoals in de visie van de Nieuwste Pabo 

geformuleerd staat en zoals gezegd het commitment om dat te doen is hoog. 

In de aanleiding van het onderzoek is te lezen dat hier voorafgaand aan het 

onderzoek nog vragen over bestonden. Het gevonden resultaat is verrassend, 

omdat het vaak voorkomt dat de uitvoering van het curriculum niet overeen komt 

met de bedoeling (Van den Akker, 2003).

Om na te gaan in hoeverre de resultaten uit 2012 nog geldend zijn, heeft 

Marleen van Daal (coördinator slb) in 2014 enkele vragen voorgelegd aan alle 

slb’ers. Van de 41 slb’ers gaven 34 hun reactie aan dat ze elke periode minimaal 1 

Slb-bijeenkomst op de werkplek houden, dat ze elke student minimaal 1 keer per 

periode in de klas bezoeken terwijl deze een les uitvoert en dat ze per periode 

minimaal 1 individueel gesprek met elke student hebben.
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1.5.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

De kracht van het concept is dat slb gericht is op zowel studie als 

beroepsvoorbereidende ontwikkeling. Het belang van deze koppeling is dat de 

beroepsidentiteitsontwikkeling van leerkrachten sterk gevormd wordt door het 

werken in de praktijk. Indien slb als doel heeft om betere beroepsbeoefenaren 

op te leiden, door studenten te helpen om persoonlijk om te leren gaan met de 

eisen die vanuit instituut en werkveld gesteld worden, dan ligt deze keuze voor 

de hand. 

Ook voor andere hbo-opleidingen is deze keuze relevant. Het hier verricht 

onderzoek laat zien dat de samenwerking in de ogen van slb’ers succesvol 

kan zijn. De student plukt er de vruchten van omdat er minder sprake is 

van dubbelingen in begeleiding en er meer eenduidigheid ontstaat, omdat 

instituutsopleiders en schoolopleiders elkaar vaker zien en spreken. Kortom, elke 

hbo-opleiding zal bewust een standpunt moeten innemen rondom de rol van de 

instituutsopleiders op de werkplek en het hier gepresenteerd onderzoek kan een 

bijdrage leveren aan die discussie.

1.5.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten zijn op verschillende manieren gedeeld zowel intern, regionaal als 

nationaal. Margreet Vriesema heeft een presentatie verzorgd tijdens het congres 

voor lerarenopleiders in maart 2012 te Antwerpen (VELOV, 2012) met als titel: 

Over het muurtje, professionele ontwikkeling van studieloopbaanbegeleiders 

door onderzoek naar eigen handelen. 

Linda en Susan hebben tijdens de jaarlijkse Kennis in Bedrijf-dag van Zuyd 

Hogeschool (november 2013) een presentatie verzorgd voor de collega’s van het 

werkveld en andere Hbo-instellingen getiteld ‘De ene studieloopbaanbegeleider 

is de andere niet’.

Intern zijn de resultaten van het onderzoek gebruikt om de rol van de slb’er 

verder te beschrijven in de publicatie De studieloopbaanbegeleider: Taken en 

professionele ontwikkeling (Juni 2014). 

Er zijn drie publicaties verschenen omtrent dit onderzoek. Allereerst het 

verslag van het gehele onderzoek (Beckers & Verheijen, 2014). Daarnaast is 

op basis van een interview met Paul Hennissen en Margreet Vriesema een 

artikel verschenen ‘Verbeteren van studieloopbaanbegeleiding op de werkplek’ 

(Schoenmakers, 2013). Tenslotte is er op basis van een interview met Linda 

en Susan een artikel geschreven binnen editie Zuyd (najaar 2014) getiteld: 

“Studieloopbaanbegeleiding bij de Nieuwste Pabo: samen met en op de 

werkplek.”

Referenties 
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HOOFDSTUK 2: 
LEERGEMEEN-
SCHAPPEN

De Nieuwste Pabo kiest ervoor om aanstaande leraren te professionaliseren binnen 

leraarsnesten. 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, samen in grotere projecten en verbeterteams 

participeren. Als we ‘in de nesten werken’, dan bedoelen we al die activiteiten die 

bijdragen aan het leren en werken in de school (Hennissen, 2011). Het concept komt sterk 

overeen met de term professionele leergemeenschappen (Stoll & Louis, 2007: Verbiest, 

2004), door Hennissen (2011) ook professionele leraarsnesten genoemd.

Een ideaal leraarsnest is een plek waar iedereen optimaal kan leren en werken en 

waarbinnen alle betrokkenen zowel individueel als collectief leren. Het leren en werken 

wordt sterk beïnvloed door een aantal capaciteiten van professionele leergemeenschappen 

(PLG), die in figuur 2.1 zijn weergegeven. In dit project beschrijven we een PLG als een 

gemeenschap die permanent onderzoekt en zichzelf verbetert, waarin men streeft 

naar de ontwikkeling van het menselijk potentieel in een school met het oog op betere 

leerlingresultaten (Hord, 1997; Verbiest, 2012).  

Figuur 2.1: Facetten PLG 

In de binnenste cirkel staat het leren van leerlingen, hun resultaten en de verbetering 

daarvan centraal. De inhoud van de tweede cirkel betreft onder meer de ondersteuning 

die de leerkracht biedt aan de leerlingen en is afhankelijk van iemands persoonlijke 

capaciteit, bestaande uit het vermogen om te reflecteren en gebruik te kunnen maken 

van up-to-date kennis. In de derde cirkel vindt het gezamenlijk werken, discussiëren, 

onderzoeken van leerkrachten binnen Communities of Practice plaats. De kwaliteit van 

het collectief leren is afhankelijk van de interpersoonlijke capaciteiten binnen het team, 

bestaande uit het vermogen om van elkaar te leren en een gezamenlijke visie op leren 

en doceren te delen. De buitenste cirkel is de organisatorische capaciteit, die bestaat uit 

het vermogen om de persoonlijke en interpersoonlijke capaciteit te ondersteunen door 

het creëren van juiste sfeer (cultuur), mogelijkheden voor klassenconsultatie (structuur) 

en vormen van gedeeld leiderschap (Hennissen, 2011).

Eisen aan opleidingschool en -instituut 

Capaciteiten

Persoonlijke

Interpersoonlijke

Organisatorische
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Het lectoraat heeft vanaf het begin gewerkt aan het versterken van het samen 

leren in Communities of Practice (CoP) binnen professionele leergemeenschappen 

(PLG). Een CoP is een groep mensen die een zorg, probleem of passie m.b.t. 

een bepaald domein delen en hun kennis en vaardigheden willen verdiepen 

d.m.v. een continue uitwisseling hierover (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002). 

Vanuit organisatieperspectief is een CoP een middel om onderwijs verbeteringen 

te realiseren (Dufour, Dufour, & Eaker (2009). Naarmate scholen zich sterker 

ontwikkeld hebben als PLG zijn de mogelijkheden voor CoPs en de kans op 

positieve resultaten groter. Het onderzoek van het lectoraat is dus zowel gericht 

op de ontwikkeling van de CoPs als op de school als PLG. In dit hoofdstuk gaan 

we in op het leren van aanstaande en zittende leerkrachten in een CoP (par. v), 

de motivatie en intentie om te leren in de CoP (par. 2.2), de ontwikkeling van 

de school als PLG (par. 2.3) en als laatste bespreken we de eisen waaraan een 

opleidingsschool moet voldoen (par. 2.4).
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2.1. Rick Kierkels: Samen leren in CoPs

Rick Kierkels is lid van de kenniskring en daarnaast leerkracht in het 

basisonderwijs. Hij onderzocht hoe vijf Communities of Practices (CoPs) een 

schoolbreed kernthema systematisch aanpakten, en wat dat opleverde aan 

leerwinst voor de deelnemers. Op basis van de beschrijvingen van de CoPs zelf 

en de antwoorden op vragenlijsten blijkt dat de oriëntatiefase van het onderzoek 

cruciaal is en dat er veel en een grote verscheidenheid aan leerervaringen zijn 

opgedaan, betreffende zowel inhoud als proces, individueel en op teamniveau.

2.1.1. Aanleiding

Het belang van het scholen van bestaande en aanstaande leraren teneinde 

hun kennis actueel te houden, is sinds geruime tijd actueel en behoeft geen 

toelichting. Wanneer leerkrachten naast hun praktijkkennis gebruikmaken van 

theoretische kennis, kunnen zij hun handelen beter onderbouwen en behalen 

zij hogere onderwijsresultaten (Bolhuis & Kools, 2012). Recent onderzoek wijst 

uit dat het scholen van leerkrachten niet vanzelfsprekend leidt tot koppeling 

van de geleerde theorie aan de onderwijspraktijk (Korthagen, 2010; Timperley, 

Wilson, Barrar, & Fung, 2007) en dat transfer van het geleerde naar de werkvloer 

tekort schiet (Burke & Baldwin, 1999). Dit kan worden verklaard vanuit de 

manier waarop deskundigheidsbevordering plaatsvindt. Het merendeel van 

de activiteiten waaraan leraren deelnemen, kan gekarakteriseerd worden 

als meer traditionele vormen van nascholing, die veelal niet op de werkplek 

zijn gesitueerd en niet direct gericht zijn op de specifieke problematiek in de 

eigen lespraktijk (Admiraal, Lockhorst & Van der Pol, 2012; Van Veen, 2010). 

Op basis van reviewstudies naar effectieve vormen van scholing voor zittende 

leerkrachten stelt Hennissen (2011) dat professionaliseren effectief is als de 

focus ervan gericht is op het leren van de leerlingen; het leren contextspecifiek 

is; als relevante theorie gekoppeld wordt aan de praktijk; wanneer sprake is van 

actieve betrokkenheid van de lerende zelf en wanneer geleerd wordt in een 

collectief teamverband. Om gedrag te kunnen aanpassen is het van belang om 

de vaak impliciete praktijkkennis kritisch te bevragen, waarvoor vooral collectieve 

leerprocessen wenselijk kunnen zijn (Verbiest, 2012). 

De keuze voor werken in CoPs sluit aan bij de genoemde collectieve 

contextspecifieke vorm van leren. Een CoP is een bewust gevormde groep die 

een gemeenschappelijke vraag onderzoekt, een gemeenschappelijke ambitie 

probeert te realiseren of aan een gemeenschappelijke taak of opdracht werkt 

(Wenger, McDermott, & Snyder, 2002; Hennissen, 2011). De kern van het 

leerproces in een CoP bestaat uit actief deelnemen aan de praktijk van de 

gemeenschap en het delen van de ervaringen daaromtrent met de anderen. 

2



HOOFDSTUK 2: LEERGEMEENSCHAPPEN

64 65

Omdat CoPs kunnen ontstaan vanuit een actueel probleem of een leerwens 

(Admiraal et al., 2012), is het waarschijnlijk dat de deelnemers te werk gaan 

vanuit betrokkenheid, waardoor de kans op leren vergroot wordt (Hodkinson & 

Hodkinson, 2003). Ondanks groeiend theoretisch bewijs voor de effectiviteit van 

leren in communities, ontbreekt een eenduidige definitie van een Community of 

Practice (Admiraal et al., 2002). Derhalve wordt in dit onderzoek bovengenoemde 

definitie aangehouden. Timperley en collega’s (2007) waarschuwen in hun 

Best Evidence Synthesis voor het gevaar dat in Communities of Practice vooral 

bevestiging van bestaande praktijken wordt nagestreefd, omdat leerkrachten 

het eigen praktijkniveau niet ontstijgen. Het is daarom van belang om in CoPs 

externen op te nemen, zodat er andere opvattingen en expertise ingebracht 

wordt en leerkrachten uitgedaagd worden buiten de kaders van de eigen praktijk 

te denken (Hennissen, 2011). 

Wat is de leerwinst voor (leden van) Communities of Practice die een schoolbreed 

verbeterthema aanpakken en welke meetbare resultaten levert dit op voor hun 

school?

2.1.2. Hoe is te werk gegaan?

Het onderzoek vond plaats in het kader van het zogenaamde CoP-project, een 

samenwerking tussen de Nieuwste Pabo en vijf schoolbesturen primair onderwijs 

in Zuid-Limburg. Eén school per deelnemend bestuur werd geselecteerd en 

formeerde een CoP die oplossingen zocht en kennis ontwikkelde rondom een 

specifieke behoefte van de school. Het project werd aangestuurd door het 

lectoraat Opleiden in de School. De vijf CoPs werden begin 2011 geïnitieerd en 

werkten tot de zomer van 2013. 

Aan de inhoud waren geen restricties verbonden. De keuze van het onderzoeksthema 

en de werkwijze van de CoP lag bij de individuele scholen. Het belangrijkste criterium 

voor de keuze was draagvlak bij de teamleden. De CoPs werden naast de gegeven 

begeleiding vrij gelaten in hun proces. Het niet voorstructureren van leerinhoud en 

leerproces heeft als effect en als doel dat deelnemers in een CoP lokale, persoonlijke, 

handelingsgerichte kennis ontwikkelen, die ze integreren in hun beroepsuitoefening 

(Bolhuis & Kools, 2012).

In elke CoP zaten minimaal 2 leerkrachten, 2 studenten en 1 instituutsopleider van 

de Nieuwste Pabo. Elke CoP maakte gebruik van een onderzoekende innovatiecyclus 

zoals in Figuur 2.2 is weergegeven. Deze cyclus hielp de scholen hun proces planmatig 

te doorlopen en gaf de mogelijkheid om stapsgewijs zicht te houden op het eigen 

proces en de behaalde vorderingen. De verwachting was dat het werken volgens 

de cyclus bijdroeg aan het vermogen om systematisch een praktijkprobleem aan te 

pakken, aan het uitbreiding van de eigen praktijk met theorie en aan het vergroten 

van draagvlak bij collega’s door regelmatig terug te koppelen (Hennissen, 2011).

Deelnemende scholen werden in zowel middelen als begeleiding gefaciliteerd. De 

CoPs werden binnen de eigen school ondersteund door een ondersteuningsteam 

bestaande uit de schoolleider en minimaal een teamlid. Het lectoraat 

verzorgde vier seminars per jaar voor de ondersteuningsteams; de gezamenlijke 

ondersteuningsteams werden aangeduid met kennisgemeenschap. Doel van deze 

seminars was ontwikkeling en verspreiding van theoretische en praktijkkennis 

tussen deelnemers. Studenten die in de CoPs deelnamen, volgden lesmodules 

in onderzoeksmethodiek, hetgeen hen ondersteunde bij het uitvoeren van 

praktijkgericht onderzoek in de CoP.

Van elke school zijn onderzoeksdata beschikbaar. Op de eerste plaats heeft elke 

school zich schriftelijk aangemeld en feedback gekregen op de aanmelding. Op 

de tweede plaats is tussentijds en aan het einde van de CoP-periode aan de CoPs 

gevraagd om hun proces te beschrijven aan de hand van een aantal vragen: doel, 

werkwijze en verrichte activiteiten (fasen 

innovatie cyclus), deelnemers, verwachte 

opbrengsten, knelpunten, vooruitblik. 

Naar aanleiding van de eindverslagen 

werden medio 2014 met alle CoPs 

individuele gesprekken gevoerd 

teneinde de verslaglegging aan te 

vullen, waardoor een duidelijk beeld 

gevormd kon worden van de doelen, 

activiteiten en behaalde resultaten. 

De schriftelijke weergave van het 

onderzoek en het getranscribeerde interview van elke school zijn gebruikt om per 

school het doel, de activiteiten en de resultaten c.q. leereffecten te beschrijven (tabel 

2.1). Een onderzoeker heeft telkens alle schriftelijke informatie geanalyseerd en een 

hiervan een eerste script gemaakt. De scripts waren opgebouwd uit drie delen. 

Het eerste deel omvatte doelen, verbeteracties en resultaten in de breedste zin des 

woords. Het tweede deel beschreef de door de CoPs gemaakte koppeling tussen 

praktijk en theorie en de wijze en mate van terugkoppeling tussen CoP en team. Het 

derde deel beschreef leerwinst voor deelnemers. Deze scripts werden vervolgens 

door een tweede onderzoeker gelezen en aangevuld. Daar waar meningsverschillen 

waren, is op basis van consensus de tekst tot stand gekomen. In dit verslag zijn op 

basis van de beschrijvingen van de scholen, conclusies getrokken rondom doelen, 

activiteiten en resultaten.

Figuur 2.2: Cyclus verbeteren vlg de Groot (Hennissen, 2011)

verbeter onderwerp1borging6

huidige situatie2resultaten5
analyse en 

verwachtingen3verbeteracties4
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Tabel 2.1: Voorbeeld uitwerking per school 

Doel Activiteit Resultaat

- Leerkrachten hebben 

zicht op onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften 

van hoogbegaafde (HB) 

kinderen en hebben 

kennis van bruikbare 

materialen

- Studenten in CoP onderzoeken stand 

van zaken en problemen rond HB-

onderwijs en brengen deze in kaart.

- CoP inventariseert bevindingen en 

rapporteert naar team.

- Team wordt geïnformeerd over 

verschillende typen HB-kinderen.

- CoP onderzoekt knelpunten en 

leerbehoeften HB-kinderen en 

rapporteert naar team.

- Leerkrachten werken 

met HB-kinderen 

vanuit nieuwe kennis.

Daarnaast werd aan het einde van de CoP-periode een korte enquête afgenomen 

waarin gevraagd werd naar het belangrijkste dat zittende en aanstaande 

leerkrachten tijdens de CoP-periode geleerd hadden, de belangrijkste opbrengst 

voor de school en het belangrijkste moment gedurende de CoP-periode. De 

antwoorden op de vragen (n=16) werden geanalyseerd met behulp van de 

methode van horizontaal vergelijken (Van der Donk & Van Lanen, 2012).

2.1.3. Wat zijn de resultaten? 

Uit de beschrijvingen van de vijf scholen blijkt dat de CoPs in staat zijn om 

innovatie en vernieuwingsprocessen aan te pakken, ook al is een tijdsperiode 

van twee jaar kort om een innovatieve cyclus in zijn geheel af te maken. In Tabel 

2.2 is te zien in welke mate de vijf scholen de verschillende fasen doorlopen 

hebben, in welke mate ze gezorgd hebben voor terugkoppeling naar het team en 

of ze reflectieve pauzes hebben gebruikt waarbij koppelingen tussen praktijk en 

theorie gemaakt zijn. 

1

verbeter-

onderwerp

2

huidige 

situatie

3

analyse en 

verwachtingen

4

verbeter-

acties

5

resultaten

6

borging

School A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd
✔ ✔ ✔

School B ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔ ✔ ✔

School C ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔

School D ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔ ✔ ✔

School E ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

terugkoppeling team ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

theorie geraadpleegd ✔ ✔ ✔

Tabel 2.2: Mate waarin CoPs de innovatiecyclus hebben doorlopen.
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De doelen die alle vijf de scholen zich onafhankelijk van elkaar stelden 

waren gericht op het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en 

eenduidigheid in leerkracht-handelen. Vier van de vijf scholen hadden verhoging 

van leeropbrengsten als doel, bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen of 

rekenen. Twee scholen specialiseren zich daarbij op het gebied van begaafdheid. 

De activiteiten die door de CoPs werden verricht, passen in de innovatiecyclus. 

Van CoPs wordt verwacht dat er terugkoppeling van de activiteiten naar het team 

nodig is. Dit gebeurde in vier van de vijf scholen in elke fase, en in elke school 

koppelde de CoP terug in fase 3 en 4 (Tabel 2.2). Volgens Hennissen (2011, p. 32) 

is dat cruciaal: 

“OM IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK TOT ONDERWIJSAANPASSINGEN 

TE KOMEN, IS HET VAN BELANG DAT DE COP IN FASE 3 EN 4 ALLE 

COLLEGA’S BETREKT BIJ HET INTERPRETEREN VAN DE GEGEVENS, 

HET VERBINDEN VAN CONSEQUENTIES EN VERVOLGENS BIJ HET 

ONTWIKKELEN VAN ACTIES.”  

De reflectieve pauzes zoals beschreven door Van Strien (1986) vinden optimaal plaats 

in fase 2 en 4 van de innovatiecyclus. Uit de rapportages van de scholen blijkt dat 

op deze momenten alle scholen de koppeling praktijk-theorie gemaakt hebben. De 

diepgang in het gebruik van theorie verschilt tussen de scholen maar blijft beperkt. 

Waar de ene school een studiebijeenkomst volgt, analyseert de andere school 

methodemateriaal, en bestudeert weer een andere school vakliteratuur. Scholen 

maken weinig tot geen gebruik van empirisch onderzoek of  wetenschappelijke 

publicaties. De beoogde transfer tussen theorie en praktijk kreeg in de scholen 

vorm door te reflecteren en te expliciteren. Naast socialisatieprocessen waarbinnen 

mensen min of meer onbewuste kennis van elkaar overnemen (Nonaka & Takeuchi, 

1995), wordt gereflecteerd op het eigen handelen en wordt impliciete kennis expliciet 

gemaakt en gecombineerd met externe kennis. Dit proces heet combinatie (Castelijns, 

Koster & Vermeulen, 2009) en is voor de CoP-scholen binnen dit onderzoek de 

gebruikte wijze om theorie van buitenaf, te koppelen aan het eigen praktijkhandelen.

Van meet af aan waren de CoPs gericht op innovatie en probleemoplossing. 

Het volgen van een innovatieve cyclus maakte in vier van de vijf scholen niet als 

vanzelfsprekend deel uit van het handelingsrepertoire van CoP of schoolteam. De 

aandacht die tijdens de CoP-seminars werd gegeven aan het werken volgens een 

innovatieve cyclus, bleek nuttig en werd door CoPs en schoolleiders gewaardeerd. 

Verder valt op dat borging een fase is die door het merendeel van de scholen 

niet actief is vormgegeven tijdens de CoP periode, hetzij doordat men zover nog 

niet was, hetzij doordat men resultaat als voltooiing van het proces ziet. Hier is 

ruimte voor verbetering in vier van de vijf scholen. Ook de begeleiding van de 

scholen kan in de toekomst meer worden afgestemd om het belang van borging te 

benadrukken.

Drie van de vijf scholen verrichtten nieuw praktijkonderzoek binnen de eigen 

school. De andere twee scholen maakten gebruik van gegevens uit bestaand 

onderzoek. In alle scholen droeg de CoP zorg voor kennisdisseminatie in het 

leerkrachtenteam. Vier van de vijf scholen gaan tijdens hun onderzoek gericht 

met groepen kinderen aan het werk. Een belangrijke ervaring in één van de 

scholen is dat het langer nadenken tijdens de oriëntatiefase nieuwe inzichten 

geeft en op positieve wijze afwijkt van de gangbare wijze van werken binnen de 

school.

De resultaten die gerapporteerd zijn hebben bij alle scholen betrekking op 

een toename van draagvlak voor verbetering in hun teams. Vier van de vijf 

scholen ervaren meer motivatie bij de leerlingen. Van de vier scholen die 

aan leeropbrengsten werken, rapporteren twee scholen verbeteringen in het 

klassenmanagement. Bij twee van deze scholen zijn stijgingen in resultaten op 

methodegebonden toetsen waargenomen. Stijgingen in resultaten op Cito-

leerlingvolgsysteemtoetsen zijn in de scholen nog niet gemeten. Drie van de 

vijf scholen geven aan dat hun leerkrachten vaardiger zijn geworden, door het 

gebruik van nieuwe kennis.

De analyses van de leerwinst uit de vragenlijst laat onder andere zien dat 

studenten aangeven dat ze meer handvatten hebben gekregen rondom de 

inhoud van datgene wat onderzocht is, dat ze beter in staat zijn om systematisch 

een praktijkprobleem aan te pakken en dat ze het belang inzien van mensen 

met verschillende kennis in de groep. Leerkrachten geven onder meer aan dat ze 

boven water krijgen waar de school echt aan wil werken, dat ze bewuster naar 

hun eigen functioneren kijken, en dat ze inhoudelijke handvatten hebben om 

onderwijs te verbeteren.

Samenvattend kan de onderzoeksvraag als volgt beantwoord worden:

De leerwinst voor leden van een CoP die schoolbreed een verbeterthema 

aanpakken bestaat in het (doorzien van het belang van) koppelen van 

theoretische kennis aan praktijkkennis of praktijkhandelen; het hanteren van 

een onderzoeksmatige werkwijze in de eigen praktijk en het creëren van 

draagvlak voor verbetering in het team. Daarnaast genereert de werkwijze 

diverse inhoudelijk uiteenlopende leerervaringen op het gebied van het eigen 

verbeterthema.
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2.1.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

In het onderwijs wordt veel geïnvesteerd in de inhoud (rekenen, taal, 

hoogbegaafdheid). De vraag is hoe je dat aanpakt. Het onderzoek laat zien 

dat de CoP als innovatiemiddel een geschikt middel is om het onderwijs van 

binnenuit te verbeteren, door nieuwe theorie te koppelen aan kennis uit de 

praktijk. De leerwinst voor de deelnemers is ook verscheiden: inhoud (taal, 

rekenen, etc.), proces (systematisch onderzoeken), persoonlijk (bewuster naar 

eigen handelen kijken). De leerwinst is zowel gericht op het verandering in 

denken als handelen, op individueel, groeps- of teamniveau. 

2.1.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Publicaties en presentaties

De resultaten omtrent CoPs zijn door Rick Kierkels gepresenteerd tijdens 

de conferentie voor Lerarenopleiders (VELON 2014 te Zwolle) met als titel 

Aanstaande en zittende leerkrachten leren samen in Communities of Practice, 

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. 

Er zijn vele presentaties verzorgd rondom werkwijze en resultaten omtrent CoPs 

door kenniskringleden en scholen (zie bijlage: Output van het lectoraat.
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2.2. Inne Vandyck en Karel Kreijns: Motivatie en intentie 
om te leren in CoPs 

Sedert 2011 is er samenwerking tussen het lectoraat en het Welten Instituut van de 

Open Universiteit.5 In het kader van een vraagsturingsproject is deze studie uitgevoerd 

onder leiding van Inne Vandyck en Karel Kreijns. Deze studie focust op de relatie 

tussen de ontwikkeling van een groep (Community of Practice – CoP) en de motivatie 

en intentie van deelnemers om bij te dragen aan de CoP. De CoP-leden werd hun 

mening gevraagd over de ontwikkeling van de CoP en hun motivatie en intentie om 

bij te dragen. 

2.2.1. Aanleiding 

Het werken in communities van leraren in de context van de school heeft 

vele voordelen zoals een betere samenwerking van studenten en docenten, 

organisatorische opbrengsten en onderwijsinnovaties. Het stimuleert de 

samenwerking en het leven lang leren van (a.s.) leerkrachten, en het verbetert de 

schoolorganisatie door middel van organisatorische en culturele veranderingen (Little, 

2003; Vandyck, 2013).

5 In 2011 met Ruud de Moor Centrum, in 2012 en 2013 met LOOK.

Een groep die als een community wordt gezien, kan met behulp van drie kenmerken 

beschreven worden (Admiraal, Lockhorst & Van der Pol, 2012): groepsidentiteit, 

gedeeld domein en gedeeld interactioneel repertoire. Groepsidentiteit is de 

wederzijdse betrokkenheid die de leden in de groep bindt. Gedeeld domein heeft 

betrekking op de gemeenschappelijke inhoud en doelen. Interactioneel repertoire 

betreft gedeelde praktijken en gedeelde overtuigingen over hoe je als groep 

communiceert. De vraag is in welke mate deze drie dimensies van invloed zijn op de 

motivatie en intentie om te participeren. 

 

Tabel 2.3: Kenmerken communities, motivatie en ervaren gedragscontrole in relatie met de intentie 

om inzet te tonen in CoPs

Groeps-

ontwikkeling 

Motivatie Ik neem deel 

- Bereidheid

“Ik neem mij voor 

om regelmatig 

bijdragen te 

leveren aan de 

CoP op mijn 

school”.

Gedragsintentie

- Volharding

“Ik span mij tot 

het uiterste in 

om regelmatig 

bijdragen te 

leveren aan de 

CoP op mijn 

school”.

Groeps-

identiteit

Intern 

(Autonome)

Intrinsieke 

motivatie

“omdat ik er plezier aan 

beleef”.

Integreerde 

motivatie

“omdat dit de manier is 

waarop ik dingen doe”.

Geïdentificeerde 

motivatie

“omdat het mij uitdaagt”.

Gedeeld 

domein

Extern (Niet 

autonome)

Geintrojecteerde 

motivatie

“omdat ik mij schuldig 

zou voelen, wanneer ik 

het niet doe”.

Extrinsieke 

motivatie

“omdat ik het moest van 

de schoolleiding”.

Interactie 

repertoire

Geen

A-motivatie (geen) “hoewel ik eigenlijk 

andere dingen zou willen 

doen”.

Ervaren 

gedrags-

controle  

(PBC)

Capaciteit “Ik zie mezelf als heel 

capabel om bijdragen te 

leveren aan de CoP.”

Autonomie “In de meeste gevallen is 

het aan mij om te bepalen 

of ik wel of niet ga 

bijdragen aan de CoP.”
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Motivatie speelt een belangrijke rol in het werken in communities. De literatuur 

over motivatie rondom communities richt zich hoofdzakelijk op online 

communities (Lampe, Wash, Velasquez, & Ozkaya, 2010). Echter motivatie 

speelt bij participatie in face-to-face communities een zeker zo belangrijke rol. 

De motivatietheorie van Deci en Ryan (2000) bespreekt interne (autonome, 

zelf-determinernde) en externe (niet autonome, niet zelf-determinerende) en 

afwezigheid van motivatie (zgn. A-motivatie), die alle een bepaalde invloed 

hebben op de mate van voornemens en inspanning om een bijdrage aan de CoP 

te leveren (Tabel 2.3). In dit model wordt autonome motivatie als een alternatief 

voor houding genomen.

Naast de motivatie is de mate waarin iemand handelt sterkt afhankelijk van 

de mate waarin hij gelooft dat hij werkelijk in staat is bepaald gedrag te doen 

(ervaren gedragscontrole). Deze is in de theorie van Azjen en Fishbein (2010) 

uitgesplitst naar de invloed van de capaciteit en autonomie.

De volgende vragen zijn onderzocht. In welke mate 

• hebben leden de motivatie en intentie om een bijdrage te leveren aan 

vraagstukken die in de CoP centraal staan (bv. hoogbegaafdheid, taal en 

rekenen);

• verandert de motivatie en intentie van de groep CoP-blijvers, verschilt de groep 

blijvers van de groep nieuwelingen, en verschilt de groep verlaters van de 

groep nieuwelingen;

• zijn de vormen van motivatie en gedragscontrole voorspellend voor de intentie 

om te participeren;

• zijn de kenmerken van groepsontwikkeling voorspellers van de vormen van 

motivatie en gedragscontrole?

2.2.2. Hoe is te werk gegaan?

Het CoP-project is geïnitieerd door het Samenwerkingsverband Opleiden in 

de School Zuid-Limburg, een samenwerking tussen de Nieuwste Pabo en vijf 

besturen voor primair onderwijs. Vijf scholen, van elk bestuur een, hadden een 

CoP tussen 2011 en 2013, die oplossingen zocht en kennis ontwikkelde rondom 

een specifieke behoefte van de school. De CoP-deelnemers (voormeting N=26; 

nameting N=24) werd gevraagd een vragenlijst in te vullen van 54 vragen over 

groepsontwikkeling, motivatie, participatie en intentie om deel te nemen. 

Aangezien het CoP-project twee schooljaren duurde, was er bij het begin van het 

tweede jaar sprake van nieuwe 2de jaars CoP-deelnemers (N=10), blijvers die twee 

jaar participeerden (N=14) en verlaters na het eerste jaar (N=12).

Non-parametrische testen zijn gebruikt om na te gaan of er verschillen zijn tussen 

CoP-blijvers en verlaters, tussen CoP-blijvers en nieuwelingen (Mann-Whitney U 

Test) en of de motivatie en intentie van de blijvers verandert (Wilcoxon Signed 

Rank Test).

Regressieanalyse werd ingezet om te testen in welke mate verschillende vormen 

van motivatie en gedragscontrole de intentie om bij te dragen in de CoP 

voorspelden en in welke mate de drie componenten van groepsontwikkeling 

voorspellers waren voor motivatie.

2.2.3. Wat zijn de resultaten?

Tabel 2.4: Vergelijk voor- en nameting CoP-blijvers

Voor Md Na Md z p

Autonome 59.00 59.00 -.17 .87

Niet-autonome 15.00 17.50 -1.57 .12

Geen 04.00 03.00 -.42 .67

PBC capaciteit 35.00 36.00 -1.02 .31

PBC autonomie 47.00 47.00 -.86 .43

Intentie

Bereidheid 25.50 24.00 -.06 .95

Volharding 29.00 30.00 -.52 .61
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Tabel 2.5: CoP-verlaters en CoP-nieuwelingen

Verlaten Md Nieuw Md U z p

Autonome 60.00 58.50 60.00 .00 1.00

Niet-autonome 20.00 18.50 58.00 -.44 .66

Geen 04.00 03.00 41.50 -1.24 .21

PBC capaciteit 34.00 36.00 56.00 -.27 .79

PBC autonomie 44.00 48.00 63.00 -.12 .00

Intentie

Bereidheid 27.00 26.00 56.00 -.27 .79

Volharding 30.50 30.00 55.00 -.34 .74

Tabel 2.6: CoP-blijvers en CoP-nieuwelingen

Blijvers na Md Nieuw Md U z p

Autonome 59.00 58.50 63.00 -.41 .68

Niet-autonome 17.50 18.50 66.50 -.21 .84

Geen 03.00 03.00 66.00 -.24 .81

PBC capaciteit 36.00 36.00 67.00 -.18 .86

PBC autonomie 47.00 48.00 62.00 -.47 .64

Intentie

Bereidheid 24.00 26.00 64.00 -.36 .72

Volharding 30.00 30.00 64.00 -.35 .72

Als antwoord op onderzoeksvraag 1 blijkt uit alle drie de tabellen dat CoP-leden 

(blijvers, verlaters en nieuwelingen) een zeer hoge intentie hebben om bij te 

dragen in de CoP. Dat komt omdat zij het geloof hebben deze bijdragen ook 

daadwerkelijk te kunnen leveren en zich in staat achten de belemmeringen weg 

te kunnen halen die het leveren van bijdragen zouden kunnen hinderen. Verder 

zijn zij redelijk gemotiveerd om deze bijdragen te leveren en voelen ze weinig 

externe druk om dat te doen. De CoP-leden zijn nauwelijks a-gemotiveerd.

Als antwoord op onderzoeksvraag 2 blijkt dat er geen groei in motivatie en 

intentie aanwezig is bij de CoP-blijvers (Tabel 2.4) en dat er geen verschil is 

tussen CoP-verlaters en nieuwelingen (Tabel 2.5) en tussen CoP-blijvers en 

nieuwelingen (Tabel 2.6). 

Als antwoord op onderzoeksvraag 3 toont de eerste regressie analyse aan 

het begin van het CoP-project dat alleen interne motivatie een significante 

voorspeller is voor de intentie om een bepaald gedrag te vertonen, (β= 

.58; p < .01) terwijl aan het einde zowel interne motivatie als waargenomen 

gedragscontrole beide voorspellers van gedragsintentie zijn (β= .45; p < .05; β = 

.46; p < .05). 

Als antwoord op onderzoeksvraag 4 toont de tweede regressie analyse aan 

het begin van het CoP-project aan dat alleen groepsidentiteit een significante 

voorspeller voor interne motivatie is  (β= .74; p < .01) en voor a-motivatie 

(β= .49; p < .05), terwijl aan het einde groepsidentiteit zowel een significante 

voorspeller voor interne motivatie (β= .86; p < .05), en voor waargenomen 

gedragscontrole (β= .67; p < .01). Daarnaast bleek aan het einde dat 

interactierepertoire een significante voorspeller voor externe motivatie is 

(β
ircm = .70; p < .05).

2



HOOFDSTUK 2: LEERGEMEENSCHAPPEN

80 81

2.2.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het gevoel van een gezamenlijke identiteit is een significante voorspeller voor 

interne motivatie en waargenomen gedragscontrole. Aanvullend hebben deze 

twee een positief effect op de intentie om een bepaald gedrag te vertonen. 

Algemeen wordt aangenomen dat leven lang leren gestimuleerd kan worden 

door leerkrachten in groepen samen te laten werken al dan niet met leraren in 

opleiding (Hennissen, 2011) Deze studie laat zien dat het van belang is om te 

investeren in groepsidentiteit en daarbinnen op commitment, vriendschap en 

collegialiteit, omdat die aspecten een belangrijke factor voor de motivatie zijn om 

een bijdrage te leveren in de CoP.

2.2.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De eerste twee onderzoeksvragen zijn gepresenteerd tijdens de afsluitende 

CoP-bijeenkomst voor de scholen in juni 2013 te Heerlen en tijdens de 

bijeenkomsten van nieuwe CoPs. Internationaal zijn de resultaten gedeeld tijdens 

de jaarlijkse conferentie van de European Association for Practitioner Research 

on Improving Learning (EAPRIL) in november 2013 te Bielle (Zwitserland). De 

twee laatste onderzoeksvragen 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.
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2.3. Paul Hennissen: De ontwikkeling van de school als 
Professionele leergemeenschap

De ontwikkeling van de school als Professionele Leergemeenschap (PLG) is vanaf 

het begin van het CoP-project onderwerp van onderzoek geweest onder leiding 

van Paul Hennissen in samenwerking met Rick Kierkels en Emily van Gool.

2.3.1. Aanleiding

Er is een groeiende consensus over de cruciale rol van leerprocessen in de school 

bij schoolontwikkeling. Wereldwijde economische en culturele veranderingen 

vereisen een hoog niveau van kwaliteit van het onderwijs. Verbeteren van het leren 

van leerlingen is afhankelijk van het leren van docenten. In de afgelopen decennia 

hebben we de grenzen van de formele, extern gedreven, professionele ontwikkeling 

en de schoolinnovatie ervaren (Timperley et al., 2007). Aanhoudende verandering 

vraagt   om individuele en collectieve leerprocessen van docenten, die hun eigen 

praktijk onderzoeken en verbeteren. Professionele leergemeenschappen, PLGs,  

bieden een kader voor deze leerprocessen en voor de opbouw van capaciteiten in 

de school (zie figuur 2.1 Inleiding hoofdstuk 2). 

Binnen de scholen wordt het concept van de PLG verwelkomd, omdat men 

geïnteresseerd is in gereedschappen die leerprocessen bevorderen. Er is echter 

weinig bekend over de ontwikkeling van PLGs en hoe deze het beste ondersteund 

kunnen worden. Ondanks dat in de literatuur te vinden is dat schoolleiders een 

centrale rol spelen in de ontwikkeling van leerprocessen binnen de school (Hord, 

2004) blijft het onduidelijk hoe schoolleiders een PLG vormgeven (Verbiest, 2011). 

De vraag is dus hoe ontwikkelen scholen zich als PLGs en welke interventies leiden 

tot een gefundeerde schoolontwikkeling waar de professionals kunnen leren hoe 

het leren van de leerlingen te verbeteren. Conform Hall en Hord (2006) definiëren 

we een interventie als een geplande actie of een ongeplande gebeurtenis die 

individuen (positief of negatief) beïnvloedt in een veranderingsproces. 

Het onderzoek in deze studie heeft de ontwikkeling van drie basiscapaciteiten van 

de PLG, verdeeld in zeven dimensies die gedefinieerd zijn door Mitchel en Sackney 

(2000) als focus. Binnen deze setting spelen gebeurtenissen, al of niet geïnitieerd 

door de schoolleider, een belangrijke rol in de ontwikkeling van een PLG.

De onderzoeksvragen zijn: 

• Wat zijn verschuivingen in dimensies van PLG’s voor de hele groep en voor elke 

school afzonderlijk?

• Welke interventies zijn ondersteunend bij verschuivingen in de dimensies van 

de PLG ?

2.3.2 Hoe is te werk gegaan?

Het onderhavige onderzoek is gedaan in het kader van de zogenaamde CoP 

(Communities of Practice) binnen het PLG - project. Het project startte eind 2010 

en combineerde ontwikkeling en onderzoek. Vijf (waarvan een fusieschool, die 

uit twee locaties bestond) basisscholen in het Zuid-Limburg zijn ondersteund 

in hun ontwikkeling in PLGs. De ondersteuning van de scholen bestaat uit vier 

seminars voor de groep van vertegenwoordigers van de scholen (de schoolleider 

en een of twee medewerkers ) per jaar. Binnen elk seminar was er anderhalf uur 

tijd voor het bespreken van de ontwikkeling van de PLG binnen hun school (in 

mixgroepen en in hun eigen groep).

Deze gemengde methodestudie was gebaseerd op een pre- en posttestdesign. 

Vragenlijsten en semi - gestructureerde interviews werden aan het begin en aan 

het einde van het project afgenomen. Kwantitatieve gegevens werden verzameld 

met een vragenlijst ontwikkeld door Verbiest (2011) waarbij elke medewerker 

digitaal een vragenlijst invult en aangeeft hoe hij de school als PLG waarneemt. 

Voor elke school is een percentiel score berekend op basis van het gemiddelde en 

de standaarddeviatie vergeleken met 187 andere scholen. De percentielrang van 

een score is het percentage van de scores in de frequentieverdeling die hetzelfde 

of lager zijn.  

Door semigestructureerde interviews met 5 schoolleiders en 6 (een fusieschool 

die nog bestond uit twee locaties) groepen van vier medewerkers van iedere 

school werden kwalitatieve gegevens verzameld. De richtlijnen voor de interviews 

waren gebaseerd op de zeven dimensies van de PLG. 

In de eerste plaats is in deze interviews de respondenten gevraagd naar hun 

mening over elk aspect van de PLG. Een voorbeeld, de dimensie ‘collectief leren’ 

wordt geïllustreerd door de vragen: Hoe leren de leerkrachten samen? Wat is de 

inhoud van hun leren? Beïnvloedt het het leren van leerlingen? Welke acties van 

de schoolleider bevorderen collectief leren? en Bent u tevreden over het collectief 

leren? Er zijn volledige beschrijvingen gemaakt van de gesprekken en deze zijn 

vervolgens gecodeerd en beschreven in termen van de zeven dimensies van de PLG.
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In de tweede plaats werd de respondenten gevraagd een verhaallijn te maken 

(Bunker & Alban, 1997) van de ontwikkeling als PLG binnen de school ten tijde 

van het project. De belangrijkste vragen hierbij zijn: Op welke momenten op de 

verhaallijn hebben belangrijke ingrepen plaatsgevonden? Wat gebeurde er?

De semigestructureerde interviews, inclusief de verhaallijn, zijn op band 

opgenomen en letterlijk getranscribeerd. Voor elke school hebben twee 

onderzoekers afzonderlijk de transcripties van elke dimensie gelezen en zij 

beschreven hoe de ontwikkeling plaatsvond. Beide onderzoekers hebben hun 

beschrijvingen uitgewisseld en besproken tot er consensus werd verkregen.

Voor iedere school is een beschrijving van de ontwikkeling van de PLG gemaakt, 

gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst en de interviews. De ontwikkeling 

is beschreven op basis van de kwantitatieve gegevens over de 7 dimensies in 

een tabel met beschrijvende statistiek. Daarnaast zijn de ontwikkeling als PLG 

en de daartoe bijgedragen belangrijke interventies op basis van de kwalitatieve 

gegevens over elk van de 7 dimensies beschreven.

2.3.3 Wat zijn de resultaten?

De belangrijkste bevindingen van de vijf scholen zijn hier samengevat. Het 

onderzoek is nog steeds gaande. Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag 

over verschuivingen in de afmetingen van de PLG voor de hele groep, toont 

Tabel 2.7 de gemiddelde score en de percentiel score. Vier dimensies groeien 

aanzienlijk: (her)construeren van kennis, gedeelde waarden en visie, collectief 

leren en ondersteunende culturele omstandigheden.

Tabel 2.7: Totaal score van vijf scholen 

Gemiddelde Percentiel

Schaal Start Einde Start Einde Sign.

Persoonlijke capaciteit

- reflecteren 3,066 3.266 35 80 <0.01

- kennis gebruiken 2,962 2.964 86 87

Interpersoonlijke capaciteit

- gemeenschappelijke visie 3.075 3.233 43 73 <0.05

- collectief leren 2,861 3.084 58 92 <0.01

Ondersteunende 

Organisatorische capaciteit

- structuur 2,990 3.068 61 76

- cultuur 2,892 3.045 29 59 <0.01

- leiderschap 3,067 3.106 52 62

Gemiddelde 52 76

Tevens met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag geeft Tabel 2.8 de 

gemiddelde score en de percentielscore op zeven dimensies van PLG’s voor school 

E aan het begin en aan het einde van het project. De letters van de scholen 

corresponderen met de scholen die in studie 2.1 zijn beschreven. School E toont 

bij de start van het project lage scores in vergelijking met andere scholen. Aan 

het einde van het project blijkt school E hoger te scoren, vooral op de dimensie  

‘collectief leren’ is een significante toename te zien. 
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Tabel 2.8: Totaal PLG-score school E (n=teamleden) bij de start en het einde van het project 

 

Gemiddelde Percentiel

Schaal Start Einde Start Einde Start

Persoonlijke capaciteit (n=11) (n=12)

- reflecteren 2.932 3.042 12 32

- kennis gebruiken 2,606 2.861 26 73

Interpersoonlijke capaciteit

- gemeenschappelijke visie 2.864 3.104 17 47

- collectief leren 2,693 3.177 25 95 * (0.05)

Ondersteunende 

Organisatorische capaciteit

- structuur 2,982 3.200 60 92

- cultuur 2,727 2.938 13 56

- leiderschap 2.922 3.149 31 71

Gemiddelde 26 64

De kwalitatieve gegevens van school E illustreren de aanzienlijke toename van 

de dimensie ‘collectief leren’. De medewerkers zeggen dat ze in de loop van het 

laatste jaar naar elke klas gingen, elkaar observeerden en feedback gaven over 

hun manier van lesgeven. Ook gingen ze gezamenlijk het werk van de leerlingen 

beoordelen om zo hun onderwijskundige praktijken te delen en te verbeteren.

Met betrekking tot onderzoeksvraag 2 was de introductie van een groep 

mensen, de zogenaamde Community of Practice (CoP), die onderzoek deed 

naar een belangrijk onderwerp van de school (lezen), een belangrijke interventie 

die binnen school E plaatsvond. Deze groep organiseerde de klasbezoeken 

en voerde deze uit (collectief leren-dimensie). De schoolleider ondersteunde 

hen door het beschikbaar maken van de tijd om elkaar te bezoeken in de klas 

(structuurdimensie).Tussen deze vijf scholen waren er grote verschillen in de 

manier waarop een school zich ontwikkelde als PLG en welke interventies 

bijgedroegen aan deze ontwikkeling. 

Ter illustratie:

In school A waren alle percentielscores hoog en alleen de ondersteunende 

culturele dimensie groeide aanzienlijk van 71 naar 96 percentiel. De reden voor 

deze groei was - op basis van wat de medewerkers zeiden - de persoonlijke inzet 

van de schoolleider voor zijn team, het creëren van een teamsfeer en het laten 

zien van professionele ontwikkeling. De schoolleider waardeerde ook meer dan 

voorheen experimenten en initiatieven om het onderwijs te verbeteren. Deze 

schoolleider is gericht op de ondersteunende culturele dimensie.

Op school D was er in het begin voor iedere dimensie een lage percentielscore. Er 

was veel onrust en wantrouwen door de recente veranderingen van management 

en dat maakte het volgens de leerkrachten moeilijk om op een reflectieve manier 

kennis te construeren (dimensie 1) en daardoor waren leraren minder gericht 

op hun eigen gedrag. De schoolleider intervenieerde  binnen de persoonlijke 

capaciteit: de dimensie (re)construeren van kennis groeide van 25 naar 59, en het 

toepassen van up-to-date kennis van 15 naar 55 percentiel. Hij introduceerde een 

jaarlijks POP-gesprek, dat door de medewerkers als een belangrijk moment van 

reflectie op hun eigen gedrag werd beschouwd. Ook moedigde de schoolleider 

het toepassen van kennis, door het verkrijgen van een masterdiploma of het 

bezoeken van seminars, aan. Deze schoolleider richtte zich op het ontwikkelen 

van de persoonlijke capaciteiten van de PLG.

De studie wordt beperkt door enkele factoren zoals het feit dat interventies vaak 

gericht zijn op de ontwikkeling van één of meer dimensies tegelijkertijd, dat 

slechts de perceptie van personeelsleden wordt gemeten en dat het niet altijd 

duidelijk is wat aanvankelijk de bedoeling van de schoolleider is wanneer hij 

intervenieert in de school.

2.3.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het is mogelijk om de ontwikkeling van een school als PLG te karakteriseren 

door middel van de zeven dimensies van PLG. Voor elke school  wordt een ander 

profiel samengesteld op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 

Scholen verschillen veel en de interventies om de ontwikkeling van de PLG te 

ondersteunen zijn duidelijk: vooral schoolleiders beïnvloeden de groei van de PLG 

binnen de school op allerlei manieren. 

Door de persoonlijke capaciteiten van een PLG te bevorderen kan de schoolleider 

medewerkers stimuleren. Bijvoorbeeld door hen meer tijd om te studeren of het 

bezoeken van anderen te geven of door het verankeren van reflectie binnen het 

jaarlijkse POP-gesprek. 

Om de interpersoonlijke capaciteit van een PLG te bevorderen kan de schoolleider 

medewerkers stimuleren op allerlei manieren samen te werken, door elkaars 

klassen te bezoeken, door samen onderwijs voor te bereiden, uit te voeren en 

evalueren, door CoPs de kans te geven en de thematiek te verbinden met de 

innovatieagenda van de school. 
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Bij de organisatorische capaciteit creëert de schoolleider een open sfeer 

waarin medewerkers kunnen experimenteren en feedback kunnen geven. De 

schoolleider waardeert het werk van collega’s, toont persoonlijke betrokkenheid 

en modelleert een professionele cultuur. Hij biedt structuur aan collectief leren in 

het jaarrooster. 

Het belang van deze studie is dat het mogelijk is om de mogelijkheden van 

een school te veranderen. Zo kan iedere school beter worden, wanneer de 

school meer en meer een PLG  wordt. De focus ligt op het ontwikkelen van 

leerprocessen van kinderen, medewerkers en schoolleiders. Tot slot, als we willen 

dat leerlingen, leerkrachten, aankomende leerkrachten, ouders en schoolleiders 

leren, dan moeten we hen helpen zich bewust te worden van hun eigen 

leerproces en de omgeving die dat mogelijk maakt. Laten we hen helpen om na 

te denken en het PLG–concept te gebruiken.

2.3.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten zijn verspreid tijdens interne studiedagen (maart 2013) en 

bijeenkomsten met directeuren en leerkrachten van scholen. Extern zijn de 

resultaten internationaal gepresenteerd met als titel Encouraging Professional 

Learning Communities in juni 2012 te Bergen (EARLI SIG Teaching & Teacher 

Education), in december 2012 te Sydney (AARE), in november 2013 te Tromso 

(CARN) en in april 2015 te Chicago (AERA).

Referenties 

• Bunker, B. & Alban, B. (1997). Large Group Interventions: engaging the whole 

system for rapid change. San Francisco: Jossey Bass.

• Hall, G. & Hord, S. (2006). Implementing change: Patterns, principles and 

potholes. Boston, Pearson Education Inc (2de ed.).

• Hord, S. (eds.) (2004). Learning together, leading together: Changing schools 

through professional learning communities. New York: Teachers College Press.

• Mitchell, C. & Sackney, L. (2000). Profound improvement: Building capacity for 

a learning community. Lisse, Swets & Zeitlinger Publishers.

• Onderwijsraad (2001). Ten dienste van de school. Den Haag.

• Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional 

learning and development: Best evidence synthesis iteration. Wellington, New 

Zealand: Ministery of Education.

• Verbiest, E. (2011). Developing Professional Learning Communities. Paper 

presented at the AERA conference, New Orleans.

2.4. Paul Hennissen en Pie Pelzer:  Eisen aan opleidingsscholen 

Pie Pelzer (bovenschools schoolopleider van Movare) en Paul Hennissen hebben de 

vraag van de stuurgroep om een instrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van 

scholen kan aangeven, opgepakt en uitgewerkt.

2.4.1. Aanleiding

De stuurgroep van het Samenwerkingsverband Opleiden in de school, bestaande 

uit de bestuurders van de samenwerkende besturen, vroeg om een instrument 

waarmee de kwaliteit van de scholen bespreekbaar wordt. Deze vraag is bij 

de taaknetwerkgroep die het beleidsvoorbereidende en uitvoerende lichaam 

binnen “Opleiden in de school” vormt, neergelegd. De taaknetwerkgroep wil het 

instrument gebruiken voor een tweejarig ontwikkelgesprek met de opleidingsschool.

2.4.2. Hoe is te werk gegaan?
 

De aanzet tot de criteria is in een aantal stappen tot stand gekomen. Allereerst 

is er een overzicht gemaakt van bestaande criteria die de laatste 10 jaar door 

verschillende instellingen en studies zijn ontwikkeld ten behoeve van het vaststellen 

van de kwaliteit van het samenwerkingsverband en de deelnemende scholen. De 

criteria zijn ook gekoppeld aan ontwikkelingsmodellen waardoor een bepaalde fase 

van ontwikkeling als opleidingsschool vastgesteld kan worden (Deinum, Maandag, 

Hofman, & Buitink, 2005; Geldens & Popeijus, 2007; Onstenk, 2002; Kallenberg & 

Rokebrand, 2006; Timmermans, Klarus, & Van Lanen, 2009; Utrechtsmodel, 2006). 

De taaknetwerkgroep was van mening dat er vooral behoefte was aan een 

set criteria die gebruikt kan worden om met elkaar in gesprek te gaan over de 

kwaliteit van de opleidingsschool, zodat meer recht gedaan kan worden aan het 

ontwikkelingsstadium en specifieke situatie van een concrete opleidingsschool. Het 

is belangrijk om kenmerken op te nemen die een werkplek tot een goede leerplek 

maken zoals de door Verbiest (2012) beschreven dimensies van professionele 

leergemeenschappen (zie ook de vorige paragraaf). De criteria dienen ook aan 

te sluiten bij het streven van het samenwerkingsverband om als Partners in Leren 

(Geldens & Popeijus, 2007) te functioneren. Tenslotte dient de lijst direct door 

scholen begrepen te kunnen worden en beperkt van omvang te zijn.

Op de tweede plaats is in de vorm van een matrix een koppeling gemaakt tussen de 

fasen van ontwikkeling richting Partners in Leren (verticaal) en criteria die betrekking 

hebben op scholen als professionele leergemeenschappen (horizontaal). Er zijn 

drie fasen van ontwikkeling als Opleidingsschool: leverancier van stageplaatsen, 

de school als medeopleider en partners in leren. In de eerste fase is de basisschool 

de leverancier van stageplaatsen. De school is de werkplek waar de aanstaande 
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leraar in de praktijk ervaring opdoet met leren onderwijzen, en alle andere 

opleidingsactiviteiten liggen bij het opleidingsinstituut. In de tweede fase is de 

partnerschool formeel mede-opleider en neemt de taak op zich de begeleiding 

van de aanstaande leraar door een ervaren collega te laten coördineren en 

stroomlijnen. Deze schoolopleider heeft mede als taak om de andere mentoren 

te begeleiden. In de derde fase van Partners in Leren is er sprake van een 

breed gedragen visie op leren, onderwijzen en begeleiding. De schoolopleider 

coördineert nu ook de leerwerkgemeenschap, waarvan ook onderzoek een 

onderdeel vanuit maakt. Omdat de meeste opleidingsscholen in fase 2 zitten 

en zich ontwikkelen in de richting van fase 3, is voor de beschrijving van het 

instrument fase 1 niet meer opgenomen.

De derde stap was de criteria uit het gemaakte overzicht van stap 1 gebruiken 

om invulling te geven aan de genoemde fasen en dimensies van professionele 

leergemeenschappen uit fase 2. Op deze wijze kwam er een lange lijst uit met 

criteria. Op basis van consensus is deze ingekort en voorgelegd aan leden van 

de taaknetwerkgroep. De laatste aanpassingen zorgden voor een gedragen 

document (Tabel 2.9) voor alle betrokken besturen, dat door de stuurgroep 

bekrachtigd is.

2.4.3. Wat zijn de resultaten?

Het instrument is enerzijds een meetpunt en anderzijds een ontwikkeldocument dat 

leidraad geeft aan het dagelijks vormgeven in de organisatie en kwaliteit geeft aan 

de uitvoer van opleiden in de school. De afspraak binnen het samenwerkingsverband 

is dat het in ieder geval per bestuur tweejaarlijks gebruikt wordt om 

ontwikkelgesprekken met opleidingsscholen aan te gaan. Deze gesprekken worden 

gevoerd door de bovenschoolse schoolopleider en/of coördinator werkplekleren 

dNP met directeuren en schoolopleiders van opleidingsscholen. Anouk Husson, 

bovenschools schoolopleider Stichting ‘kom Leren’, licht toe hoe zij het instrument 

gebruikt.

Bij de opleidingsscholen liggen de afspraken die in het instrument verwoord zijn vast. 

Anouk gaat vier keer per jaar in gesprek met schoolopleiders en twee à drie keer met 

de directeuren, soms gezamenlijk en soms individueel. Aan de orde komen dan de 

topics uit het instrument, maar ook de voor het bestuur relevante resultaten uit de 

enquête die directeuren/schoolopleiders/ mentoren/studenten en slb’ers eenmaal per 

jaar invullen. Het instrument wordt aan de ene kant gebruikt als leidraad voor scholen 

om aan te geven waar ze aan moeten voldoen en aan de andere kant om te kijken 

welke school doorgaat als opleidingsschool en welke niet. Scholen die in het verleden 

afspraken e.d. niet zijn nagekomen, daar wordt afscheid van genomen. De huidige 

scholen zitten minimaal in fase 2. De andere scholen, waar geen dNP-studenten 

aanwezig zijn, hebben er wel kennis van kunnen nemen via de nieuwsbrief. 

De criteria en bijbehorende fasen bestaan uit indicatoren met zowel harde als zachte 

criteria. Een van de harde criteria is bijvoorbeeld dat mentoren geschoold moeten 

worden, mede omdat het om het begeleiden van jongvolwassenen gaat. Van elke 

mentor wordt verwacht dat deze zijn of haar begeleidingsgedrag kan aanpassen 

aan wat nodig is voor de aanstaande leerkracht die begeleid wordt. De training 

begeleidingsvaardigheden voor mentoren is daarop gericht (zie ook par. 3.3 en 3.4. 

over bekwaamheden en trainingen van mentoren). Om binnen de opleidingsschool 

zo spoedig mogelijk alle mentoren geschoold te krijgen, zijn er binnen ‘kom Leren’ 

twee in-company trainingen voor mentoren verzorgd. Het gevolg van die scholing is 

dat op twee opleidingsscholen alle leerkrachten, huidige en toekomstige mentoren, 

geschoold zijn.

Nog zo’n hard criterium is het aantal studenten dat op scholen geplaatst moet 

worden. Men noemt dit “leraarsnesten” en deze bestaan meestal uit 5 à 6 

aanstaande leerkrachten van verschillende leerjaren. Op grotere scholen is dit 

geen probleem om te organiseren, echter op kleinere scholen is dit moeilijker. 

Kleinere scholen zoeken daarom samenwerking in conglomeraties met andere 

scholen. Dit wordt dan wel weer bemoeilijkt als de afstand tussen de scholen te 

groot wordt. Het bestuur heeft nu de luxe dat er veel opleidingsscholen zijn, het 

ontwikkelde instrument kan daardoor goed worden ingezet. De komende jaren 

zullen er met name vanwege de krimp fusies van scholen plaatsvinden. De visie 

binnen ‘kom Leren’ is, dat de scholen die werken met een Community of Practice 

(zie par. 2.1) sowieso opleidingsschool blijven. Bovendien is het belangrijk welke 

school naar fase 3 kan. 

Wat betreft de zachte criteria zijn de gesprekken leiding gevend alsook de 

resultaten uit de enquête. Als we kijken naar het criterium rondom de visie op 

OidS, dan zou de visie in gezamenlijk opleiden wel voelbaar moeten zijn in de 

school. Dit is echter moeilijk te meten. In een school waarin alle leerkrachten 

deelgenomen hebben aan scholing is het gemakkelijker om op een lijn te komen. 

Momenteel wordt er nog gezocht naar een manier om dit te borgen. De vraag is 

hoe de directeuren (via de nieuwsbrieven of anderzijds) informatie opnemen en 

doorgeven naar teams.

In de gesprekken met de directeuren wordt gesproken over de visie partners in 

leren, over bijbehorend personeelsbeleid en scholing en op welke wijze de school 

daar gestalte aan kan geven. 
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2.4.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het samenwerkingsverband heeft een kwalitatief instrument om samen de 

kwaliteit van het opleiden in de school te bespreken. Dit is direct toepasbaar 

bij andere samenwerkingsverbanden en ook individuele scholen kunnen het 

instrument direct gebruiken om na te gaan waar ze staan. 

Het instrument kan gebruikt worden als gespreksleidraad bij belangrijke 

beslissingen zoals het aantrekken van nieuwe scholen als opleidingsschool of om 

afscheid te nemen van oude scholen. Het kan ook als ontwikkelingsinstrument 

gebruikt worden (van fase 2 naar fase 3 bijvoorbeeld). Wat scherper zou het te 

gebruiken zijn indien het ingebed is in een (collectieve leer)cyclus om ook kop en 

staart aan het proces te geven. Dan kunnen ook mijlpalen worden vastgelegd en 

evaluaties plaatsvinden.

Het is ook mogelijk om er een kwantitatieve vragenlijst van te maken door 

de stellingen te laten scoren door teamleden van opleidingsscholen op een 

10puntsschaal: bij elke vraag kan een punt worden gegeven waarbij de score 1 

t/m 5 behoort bij fase 2 en 6 t/m 10 bij fase 3. De eindscore, gevormd door het 

gemiddelde van de criteria, vormt dan het vertrekpunt voor het gesprek van de 

jaarlijkse teamevaluatie “Opleiden in de school”. Bijvoorbeeld criterium 1: In onze 

stichting zitten alle pabostudenten op opleidingsscholen. De score zal dan liggen 

in 6 t/m 10.

2.4.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten zijn intern verspreid via de bovenschoolse schoolopleiders 

van elk bestuur naar hun achterban. Daarnaast heeft Paul Hennissen enkele 

presentaties verzorgd aan andere samenwerkingsverbanden zoals tijdens de 

jaarlijkse dag voor praktijkbegeleiders en medewerkers van de Pabo Tilburg 

op 19 april 2012 getiteld ‘In de nesten werken: werkplekleren’ en tijdens de 

Regionale onderwijsconferentie Onderwijs in de 21e eeuw op 25 november 2014 

in Nijmegen getiteld: Opleiden in de school: leraarsnest. Eisen aan de werkplek 

(mede namens de landelijke Voorlopersgroep Opleiden in de School).

Referenties 

• Deinum, J., Maandag, D., Hofman, W., & Buitink, J. (2005). Aspecten van 

opleiden in de school. Studie, Onderwijsraad, Den Haag.

• Geldens, J., & Popeijus, H. (2007). Van leverancier van stageplaatsen naar 

partners in leren. Helmond: Kempellectoraat.

• Kallenberg, A., & Rokebrand, F. (2006). Kwaliteitskenmerken van 

opleidingsscholen. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW).

• Onstenk, J. (2002). De school als leer- en opleidingsplaats. Achtergronden en 

argumenten bij het beschrijvingsmodel. CINOP: ’s Hertogenbosch.

• Timmermans, M., Klarus, R., & Van Lanen, B. (2009). Kwaliteit van de 

opleidingsschool maak je samen! Tijdschrift voor lerarenopleiders, 30 (4), 14-

20.

• Utrechtsmodel (2006). Keurmerk Opleidingsschool: Het Utrechtsmodel. 

Hogeschool Utrecht.

• Verbiest, E. (2012). Professionele leergemeenschappen: Een inleiding. 

Apeldoorn: Garant.
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Tabel 2.9: Opleidingsschool - indicatoren om met elkaar in gesprek te gaan 

 

Criteria Fase 2 = Opleidingsschool Fase 3 = Partners in leren

Afspraken 

samen-

werkings- 

verband

40 % van de opleiding bestaat uit 

werkplekleren: deel van studenten op 

niet- opleidingsscholen.

+ Alle studenten op 

opleidingsscholen.

Het mentorschap staat voor (min.) 1 

uur per week in de normjaartaak bij 

de meeste opleidingsscholen.

+ Bij alle opleidingsscholen.

Structuur, 

bronnen 

ed. 

Schoolopleiders coördineren en 

stroomlijnen, zodanig dat mentoren 

de studenten optimaal individueel 

kunnen begeleiden. 

+ Schoolopleiders coördineren ‘het 

leraarsnest’ en de samenwerking 

tussen en het leren van mentoren.

De opleiding biedt trainingen voor 

mentoren en schoolopleiders.

+ Elke student is gekoppeld aan een 

getrainde mentor. Elke school heeft 

een getrainde schoolopleider.

Cultuur

Veilige cultuur, met een geringe 

waardering voor experimenten.

+ Ruimte om fouten te 

maken, grote waardering voor 

experimenteergedrag, veelvuldig 

feedback tussen collega’s en 

studenten.

Studenten participeren voornamelijk 

bij voorbereiding – uitvoering - 

evaluatie van het onderwijs.

+ Participatie aan alle activiteiten 

incl. vergaderingen, studiedagen, 

cursussen, oudergesprekken.

Leiderschap

Schoolleiding is verantwoordelijk 

voor samenhang tussen 

schoolontwikkeling, personeelsbeleid 

en opleidingsbeleid.

Schoolleiding, schoolopleider, 

instituutsopleider en IB-er vormen 

een team t.a.v. de koppeling tussen 

OIS aan schoolontwikkeling en 

personeelsbeleid.

Schoolleiding beslist en leerkrachten 

nemen beperkt leiderschapsfuncties 

op.

Nagenoeg alle (a.s.) leerkrachten 

participeren actief in besluit- en 

visievorming (rondom OIS).

Visie op OIS

De school profileert zich als 

opleidingsschool naar de omgeving. 

(website, nieuwsbrief)

+ Alle medewerkers van de school 

delen eenzelfde visie t.a.v. OIS en 

dragen deze uit.

OIS wordt gezien als 

verantwoordelijkheid van 

schoolopleider en begeleidende 

mentoren. 

OIS wordt vooral gezien als 

een collectieve inspanning en 

verantwoordelijkheid.

Collectief 

leren en 

onderzoek

Leerkrachten en studenten 

professionaliseren vooral incidenteel 

en individueel.

Leerkrachten en studenten 

werken voortdurend samen bij het 

voorbereiden en uitvoeren van lessen 

en projecten (leraarsnest).

Studenten verrichten individueel 

onderzoek vanuit opdrachten. School 

werkt loyaal mee aan het onderzoek.

+ Leerkrachten, studenten en 

instituutsopleiders doen samen 

onderzoek (CoP) t.b.v. de 

schoolontwikkeling (PDCA-cyclus).

Actief 

kennis 

eigen 

maken 

Leerkrachten reflecteren incidenteel 

en vooral op het oplossen van 

praktische problemen.

+ Leerkrachten en studenten 

reflecteren op hun mentale modellen 

en onderzoeken regelmatig het 

effect van hun eigen handelen op de 

leerlingen.

Actuele 

inzichten

Leerkrachten steunen op routine en 

methode en bezoeken incidenteel 

elkaar of andere scholen.

+ Leerkrachten en studenten 

gebruiken systematisch goede 

voorbeelden van collega’s en recente 

wetenschappelijke inzichten.
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3de positie Instituutsopleider

2de positie Schoolopleider

1de positie Mentor

HOOFDSTUK 3: 
KWALITEIT  
OPLEIDERS

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de ontwikkeling van de bekwaamheden van 

alle lerarenopleiders. Alle instituutsopleiders, schoolopleiders en mentoren, 

worden in toenemende mate gezien als lerarenopleiders (Hennissen, 2011), 

ook al functioneren ze elk vanuit een andere positie op de werkplek (Figuur 

1.3). Het zijn allen lerarenopleiders die onderwijs of begeleiding verzorgen 

voor aankomende en/of zittende leerkrachten ter ondersteuning van hun 

(toekomstige) beroep. 

Lunenberg, Dengerink en Korthagen (2013) onderscheiden zes rollen die 

lerarenopleiders kunnen vervullen en die elk verschillende eisen stellen aan 

opleiders. De rol van ‘leraar van leraren’ vereist o.a. het vaardiger worden in 

het expliciteren van ervaringskennis gekoppeld aan theoretische kaders. De rol 

van ‘coach’ vraagt meer inzicht in begeleidingsvaardigheden en theoretische 

achtergronden van reflectie. De rol van ‘onderzoeker’ vereist het systematisch 

voortouw kunnen nemen bij onderwijsinnovaties binnen het instituut of de 

school. De rol van ‘bruggenbouwer’ (tussen instituut en school) vraagt inzicht 

in het functioneren in scholen als professionele leergemeenschappen. De rol 

van ‘curriculumontwikkelaar’ vereist vaardigheden en kennis op het gebied van 

programma’s die zowel op de werkplek als binnen het instituut functioneren. De 

rol van ‘poortwachter’ (bepalen toegang beroep) in kennis en vaardigheden op 

het gebied van toetsing en assessments. 

Een goede leerkracht blijkt niet automatisch een goede lerarenopleider te zijn. 

Het leren vervullen van andere rollen dan die van leraar vereist het ontwikkelen 

van een nieuwe identiteit als lerarenopleider, hetgeen een traject is dat meerdere 

jaren duurt. Naast de competenties en vakkennis van een goede leraar dient de 

lerarenopleider te beschikken over een set van competenties en onderliggende 

kennis, vaardigheden en houdingen (Crasborn & Hennissen, 2011). 

In Nederland zijn de competenties van lerarenopleiders beschreven in herziene 

‘Beroepsstandaard voor lerarenopleiders’ (Melief, Van Rijswijk, & Tigchelaar, 

VELON, 2012). Vele lerarenopleidingen in Nederland, waaronderde Nieuwste 

Pabo, gebruiken inmiddels deze beroepsstandaard als referentiekader binnen het 

personeelsbeleid en professionalisering. De afgelopen twee jaar heeft 1/3 van 

de instituuts- en schoolopleiders deelgenomen aan het VELON-registratie in-

company traject. 

Figuur 1.3: Begeleidingsposities rondom 

aanstaande leraren op de werkplek
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Tabel 3.1: Posities en rollen van lerarenopleiders – onderzoek en training

Posities

Leraar van 

leraren

Begeleider Bruggen- 

bouwer

Poort-

wachter

Curriculum- 

ontwikkelaar

Onder- 

zoeker

1ste positie 

Mentor (M)

Basiscursus

Par. 3.5

M-Blok 1

Par. 3.4/3.5

CoP-deel-

name

Par. 2.1/2.2

Par. 1.4

2de positie

Schoolopleider 

(SO) / directeur

SO-Blok 2

Par. 3.3

SO-Blok 1

Par. 3.3

SO-Blok PLG

Par. 2.3

SO-Blok 4

LIO-beoor-

deling

SO-Blok 3
OU-onder-

zoek

3de positie

Instituuts-

opleider

Par. 3.4 Par. 3.1/1.5

LIO-beoor-

deling

Par. 3.2

Par. 1.3
dNP-onder-

zoek

Toelichting: de paragraafnummers in de cellen verwijzen naar onderzoeken en 

de beschrijven (bv. SO-blok 1) naar trainingen in de publicatie..

In Tabel 3.1 zijn de drie posities (Hennissen, 2011) van lerarenopleiders afgezet 

tegen de zes rollen (Lunenberg et al., 2013). De Nieuwste Pabo zet met het 

aanbieden van trainingen expliciet in op versterking van de kwaliteit van de 

opleiders, bestaande uit een aanbod voor begeleiders (zie ook Tabel 3.3) in 

de eerste positie (basiscursus, blok 1), in de tweede positie (blok 1 t/m 4; 

LIO-beoordeling; OU-onderzoek) en in de derde positie (dNP-onderzoek & 

LIO-beoordeling). In paragraaf 3.3 zijn deze nader gekoppeld aan de VELON-

standaard.

In de overige paragrafen van dit hoofdstuk wordt ingegaan op specifiek 

onderzoek. De paragraafnummers in de cellen verwijzen naar onderzoek in deze 

publicatie. Van studieloopbaanbegeleiders wordt in hun rol als bruggenbouwer 

(paragraaf 3.1) verwacht dat ze meer op de werkplek met studenten aan de slag 

gaan. De rol als poortwachter van het beroep vereist toetscompetenties om 

bekwaamheden vast te kunnen stellen (par. 3.2). Aandacht voor de ontwikkeling 

van begeleidingsvaardigheden van mentoren komt aan bod in paragraaf 3.4. 

Daarbij speelt het bevorderen van interpersoonlijke relaties (par. 3.5) een grote rol.

Referenties

• Crasborn, F., & Hennissen, P. (2011). Waarin onderscheiden opleiders in 

instituten en opleiders in scholen zich? Kennisbases en competenties van drie 

typen opleiders van (aanstaande) leraren. 

• Hennissen, P. (2011). In de nesten werken: Opleiden van leraren op de 

werkplek. Lectorale rede. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

• Lunenberg, M., Dengerink, J., & Korthagen, F. (2013). Het beroep van 

lerarenopleiders: Professionele rollen, professioneel handelen en professionele 

ontwikkeling van lerarenopleiders. Amsterdam, Vrije Universiteit.

• Melief, K., Van Rijswijk, M., & Tigchelaar, A. (2012). Beroepsstandaard voor 

lerarenopleiders: referentiekader voor de beroepsgroep. VELON.

Rollen
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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?

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.

3
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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

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’.

3
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3.2. Anneriet Florack: Toetscompetenties opleiders 

Anneriet Florack werkt als lerarenopleider bij de Nieuwste Pabo, is 

gespecialiseerd in toetsing en beoordeling, voorzitter toetscommissie en vanaf 

het begin lid van de kenniskring Opleiden in de School. In 2013 maakte zij 

de overstap naar de kenniskring van het lectoraat Professioneel Beoordelen 

van Dominique Sluijsmans. Tussen 2011 en 2014 is zij vanuit beide lectoraten 

lid van het projectteam geweest bij het landelijke SURFproject Bewust en 

Bekwaam Toetsen, waarbij onderzoek wordt gedaan naar het nut en het effect 

van een ontworpen zelfbeoordelingsinstrument over toetsbekwaamheid van 

lerarenopleiders.

3.2.1. Aanleiding

Doel van het project Bewust en bekwaam toetsen is een bijdrage te leveren 

aan de kwaliteit van toetsen en beoordelen binnen de lerarenopleiding en het 

hoger onderwijs in het algemeen en aan de wijze waarop lerarenopleiders hun 

professionaliseringstraject adequaat kunnen vormgeven. Dit doel sluit naadloos 

aan op één van de uitkomsten van het rapport Vreemde Ogen Dwingen namelijk 

een voorstel tot een basis- en seniorkwalificatie examinering voor Hbo-docenten. 

Het totale project stond onder leiding Dominique Sluijsmans en Desiree 

Joosten-ten Brinke en alle resultaten zijn terug te vinden op de website www.

bewustenbekwaamtoetsen.nl.

Toetskwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de toetsbekwaamheid van 

opleiders en hun bewustzijn van goed toetsen. Bij de Nieuwste Pabo worden 

schoolopleiders, instituutsopleiders en mentoren gerekend tot de opleiders, 

die alle drie vanuit een andere positie (zie paragraaf 2.5) te werk gaan. Voor 

het lectoraat Opleiden in de School was deze bredere betrokkenheid essentieel 

binnen het project Bewust en Bekwaam Toetsen. Het onderzoek binnen dit 

project richtte zich op de toetsbekwaamheid van lerarenopleiders en specifiek op 

het ontwikkelen van een zelfbeoordelingsinstrument voor opleiders, zodat deze 

zich bewust werden van hun eigen expertise. 3
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3.2.2. Hoe is te werk gegaan

Op basis van literatuuronderzoek, interviews met experts en een analyse van 

bestaande instrumenten is een ontwikkelingsgericht zelfbeoordelingsinstrument 

ontwikkeld in samenwerking met lerarenopleiders en assessmentexperts. 

Het project bestond uit vier fasen. In fase 1 van het project is op basis van 

literatuuronderzoek en interviews een lijst met leerdoelen over toetsen en 

beoordelen opgesteld, een conceptmap ontwikkeld en een eerste blauwdruk 

geschetst van een zelfbeoordelingsinstrument. Het instrument zou dienen te 

voldoen aan een aantal kenmerken, gebaseerd op Denis en Van Damme (2010) en 

Desimone (2009) zoals het stimuleert een onderzoekende houding, heeft een focus 

op leren, levert feedback, kan ‘just in time’ en in groepscontext ingezet worden, is 

digitaal beschikbaar en gebaseerd op vraagsturing.

In fase 2 is het instrument ontwikkeld. Hiervoor hebben lerarenopleiders van de 

vier betrokken instituten bij de leerdoelen uit fase 1 items ontwikkeld die voorzien 

zijn van ontwikkelingsgerichte feedback. In deze fase hebben bij de Nieuwste 

Pabo onder leiding van Anneriet naast haarzelf nog vier andere opleiders gewerkt 

aan het ontwikkelen van items: Ankie Mooren (mentor), Ans Meijers-van Kan 

(schoolopleider), wijlen Bert Imandt en Karin Sillen (instituutsopleiders). Elke 

persoon had daarvoor 40 uur ter beschikking. Als team van 5 opleiders kwamen 

ze elke maand eenmaal bij elkaar. Ter voorbereiding bestudeerden ze literatuur die 

gekoppeld was aan de in fase 1 geformuleerde leerdoelen. Tijdens de bijeenkomst 

maakten ze vragen, die in de toets als items gebruikt konden worden. Voor de vijf 

lerarenopleiders leidde dit tot een sterke toename van het bewustzijn over toetsen 

en beoordelen, en betekende een nieuwe manier van professionaliseren. Op basis 

van de items van de 4 deelnemende lerarenopleidingen (VU, FLOT, HAN, dNP) is een 

digitaal instrument gemaakt, dat in fase 3 getest is. 

In fase 3 heeft het onderzoek naar de effecten van het instrument op de 

toetskennis plaatsgevonden door het instrument landelijk te testen. In 

januari 2013 is het ontwikkelde zelfbeoordelingsinstrument getest tijdens 

een brede dNP-scholingsmiddag voor ruim 30 instituuts- en schoolopleiders. 

De lerarenopleiders namen voor het onderzoek deel aan een scholings- en 

onderzoeksbijeenkomst waar ze een kennistoets over toetsen en beoordelen 

maakten en waarbij ze een casustoets maakten die gerelateerd was aan een van 

de lagen van de kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen (zie 

Figuur 3.1). Door deze casustoets eerst te maken zonder gebruik te maken van het 

zelfbeoordelingsinstrument en daarna met gebruik van het instrument is het effect 

van dit instrument op de kwaliteit van de uitwerking van de casus onderzocht. 

Tevens is een evaluatievragenlijst ingevuld om te onderzoeken in welke mate de 

lerarenopleiders het instrument waardeerden.

In fase 4 heeft bijstelling van het materiaal plaatsgevonden en is het project 

afgerond.

3.2.3. Wat zijn de resultaten?

Het belangrijkst resultaat van het project Bewust en Bekwaam Toetsen 

is een zelfbeoordelingsinstrument. Hiermee onderzoekt de docent in 

zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze welke kennis hij heeft over 

toetsing. Ook kan hij hiermee nagaan over welke onderwerpen hij 

wellicht wat meer zou willen weten. Dit instrument biedt handvatten 

voor verdere professionalisering in toetsen en beoordelen en is 

opgebouwd aan de hand van de kwaliteitspiramide voor eigentijds 

toetsen en beoordelen (Figuur 3.2). 

3.2.4. Wat hebben wij en andeen er aan?

Het ontwikkelen van de items in een ontwerpgericht onderzoek heeft 

een groot leereffect gehad voor de ontwerpers. Dit uitte zich soms in 

frustratie en soms in de drang om er extra veel van te leren. Uiteindelijk 

zijn er 72 toetsen samengesteld, gekoppeld aan de leerdoelen en aan de 

toetsconcepten, op basis van 220 items. Op basis van het onderzoek zijn 

de website, de items en de conceptmap bijgesteld. 

Het instrument zelf wordt door de gebruikers beoordeeld als zinvol, 

bruikbaar, authentiek en geschikt als zelfbeoordelingsinstrument. Door 

het instrument te gebruiken, en dan met name door het gebruik van 

de conceptmap, geven de gebruikers aan dat ze een veel bredere kijk 

gekregen hebben op het domein van toetsen. Ze zijn zich meer bewust 

geworden van wat er allemaal komt kijken om toetskwaliteit te leveren.

Belangrijk is de constatering dat het instrument ontwikkeld is als 

onderzoeksinstrument. Het is daarom geen volledig doorontwikkeld 

product wat de resultaten kan hebben beïnvloed. Dit is ook een 

belangrijke constatering voor toekomstig gebruik. Het is mogelijk om 

het instrument uit te werken tot een volledig dekkend instrument, 

maar daarvoor is een grote set van items nodig. Het instrument blijft na 

afronding van het project beschikbaar via de website. 3
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Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen  

In de kwaliteitspiramide wordt de expertise ten aanzien van toetsen en beoordelen ingedeeld in vier 

categorieën waarop de kwaliteit van toetsing binnen een instituut beoordeeld en geborgd kan worden. 

Toetsprogramma

Bij de piramidelaag ‘toetsprogramma’ gaat het om de kwaliteit van toetsprogramma’s voor een afgebakend 

ge-heel van onderwijs, bijvoorbeeld de bachelor of de propedeuseprogramma. Er moet een heldere 

samenhang zijn tussen toetsen en de borging van de verschillende functies van toetsing. Binnen deze 

piramidelaag gaat het om het kunnen ontwikkelen van een effectief toetsprogramma dat afgestemd is op de 

curriculumdoelen.

 

Toetsbeleid

Bij de piramidelaag ‘toetsbeleid’ gaat het om de kwaliteit van toetsing in termen van de effecten voor de 

lange termijn. Wat is de visie van een opleiding ten aanzien van toetsen en beoordelen? En in hoeverre draagt 

toetsing bij aan duurzame leerresultaten en het vormen van een blijvende lerende houding bij leerlingen of 

studenten?

Toets- en beoordelingsinstrumenten

Bij de piramidelaag ‘toets- en beoordelingsinstrumenten’ gaat het om de kwaliteit van afzonderlijke toets- en 

be-oordelingsinstrumenten en het gebruik daarvan. De stappen uit de toetscyclus moeten bekend zijn en 

kwalitatief goed uitgevoerd worden. Voorbeelden van kwaliteitscriteria zijn validiteit, betrouwbaarheid en 

bruikbaarheid.

 

Taken, opdrachten, items

Bij de piramidelaag ‘taken, opdrachten, items’ gaat het om de kwaliteit van taken, opdrachten of items. Hier-

onder wordt elk onderdeel van een toets verstaan waarop een student een reactie kan geven. Voorbeelden 

van kwaliteitscriteria zijn objectiviteit, relevantie en moeilijkheid. 

Uiteraard staan de niveaus niet op zichzelf. Is de kwaliteit van je toetsitems niet goed, dan 

heeft dat invloed op bovenliggende niveaus. Maar ook andersom: is er geen goede visie op 

toetsing, zal dat de kwaliteit van het toetsprogramma en toets beïnvloeden. Daarnaast 

hebben de toetsbekwaamheid van de leraren en de toetsorganisatie invloed op de 

kwaliteit van alle vier de lagen.

De kwaliteit van de vier lagen wordt bepaald door de kwaliteit van de 

toetsorganisatie en de toetsbekwaamheid van leraren (zie de buitenste twee 

lagen in de piramide)

Figuur 3.2: Kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en 

beoordelen (Joosten-ten Brinke, 2011; Sluijsmans, van Eldik, 

Joosten-ten Brinke, & Jakobs, 2013).

3.2.5. Waar gepresenteerd en gepubliceerd?

In het kader van het totale project is door een aantal mensen uit het projectteam 

een aantal presentaties verzorgd. We beperken ons hier tot de presentaties 

waarbij Anneriet betrokken is geweest. Internationaal zijn de resultaten gedeeld 

tijdens de jaarlijkse EAPRIL-conferentie november 2011 te Nijmegen, de SURF-

onderwijsdagen november 2013 te Rotterdam en de VELON-conferentie voor 

lerarenopleiders maart 2014 te Zwolle: 

• Joosten- ten Brinke, D., Sluijsmans, D, & Florack, A. (2011). How to improve 

teacher trainers’ assessment knowledge and skills? Workshop presented at the 

Eapril conference, november 2011 te Nijmegen, the Netherlands. 

• Joosten-ten Brinke, D., Van Eldik, S., & Florack, A. (2013, 12 november). 

Bewust en bekwaam toetsen: een instrument voor zelfbeoordeling en 

zelfstudie. Presentatie bij de SURF Onderwijsdagen. Rotterdam: SURF

• Joosten-ten Brinke, D., Schalk, H., Sluijsmans, D., Florack, A., Van Schilt, T., & 

Van Eldik, S. (2014, 11 maart). Bewust en bekwaam toetsen en beoordelen. 

Presentatie op het VELON congres, Zwolle: VELON. 

Voor meer informatie ga naar de website van het project.
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• Denis, J., & Damme, J. v. (2010). De leraar: Professioneel leren en ontwikkelen: 

Reviewonderzoek van H. Timperley e.a. Leuven: Acco.

• Desimone, L. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional 

development: Toward better conceptualizations and measures. Educational 

Researcher, 38 (3), 181-199 doi: 10.3102/0013189X08331140.

• Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen (lectorale rede). 

Tilburg: Fontys Hogescholen

• Sluijsmans, D., Eldik, S. van, Joosten-ten Brinke, D. en Jakobs, L. (2013). 

Bewust en bekwaam toetsen: Wat zouden lerarenopleiders moeten weten over 

toetsing? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(3), 27-42.

3



HOOFDSTUK 3: KWALITEIT OPLEIDERS

116 117

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan 
lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo.

Mieke Groten is coördinator werkplekleren en mede verantwoordelijk voor de 

professionalisering van mentoren en schoolopleiders van de Nieuwste Pabo. 

Het curriculum van de Nieuwste Pabo stelt naast de deskundigheden op het 

gebied van de inhouden van de verschillende domeinen specifieke eisen aan de 

opleiders op het gebied van begeleiden, beoordelen, koppelen van theorie en 

praktijk en onderzoek (Handleiding curriculum dNP, 2013). Op basis daarvan zijn 

de taken voor lerarenopleiders geformuleerd. De vraag is welke kwaliteit een 

lerarenopleider zou moeten laten zien bij het verrichten van die specifieke taken 

zowel op het instituut als op de werkplek van de school, en kan registratie of 

certificering daarbij een rol spelen bij borging. Mieke heeft dit de afgelopen jaren 

samen met Paul Hennissen ontwikkeld.

3.3.1. Aanleiding 

De kwaliteit van een lerarenopleiding wordt voor een groot deel bepaald door 

de kwaliteit van de lerarenopleiders. In Nederland worden instituutsopleiders van 

lerarenopleidingen en schoolopleiders verbonden aan een school voor po, vo of 

mbo, veelal gezien als lerarenopleiders. Als we kijken naar de taak die mentoren 

verrichten namelijk het verzorgen van de directe begeleiding van aanstaande 

leerkrachten in de klas vanuit de eerste positie van begeleiden (inleiding hoofdstuk 

3), dan behoren zij ook tot de groep lerarenopleiders. De kerntaak van al deze 

groepen is het opleiden van (aanstaande) leraren.

Enkele jaren geleden heeft Karin Sillen (2011) vanuit het lectoraat onderzoek 

verricht naar het professionaliseren van 30 schoolopleiders en 45 mentoren 

gebruikmakend van een zelfbeoordelingsinstrument gebaseerd op de VELON 

standaard voor schoolopleiders uit 2008. Ieder werd gevraagd om bij elke 

indicator van de standaard een score te geven in welke mate ze deze beheersten 

en om elke score schriftelijk te beargumenteren. Om het eigenaarschap van de 

professionalisering (Timperley et al., 2007) zo maximaal mogelijk te maken werd de 

lerenden gevraagd om zelf betekenis te geven aan de kwantitatieve scores, deze te 

analyseren in kleine groepen, te benoemen wat ze wel en niet beheersten en aan 

te geven welke vervolgstap ze konden zetten. In vergelijking met de onderzoeker 

haalden de betrokkenen er veel meer leerpunten uit. Alle gegevens werden ook 

gedeeld binnen de totale groep, hetgeen veel herkenbaarheid opleverde. 

Het zelfbeoordelingsinstrument bleek voor mentoren niet geschikt te zijn, omdat 

het werk van een mentor minder dekkend is voor de totale breedte van het werk 

van lerarenopleiders zoals de standaard dat aangeeft dan schoolopleiders. Het werk 

van een mentor speelt zich vooral op klassenniveau af en in de directe manier van 

begeleiden van de aanstaande leraar, terwijl de schoolopleider vooral werkt op 

mesoniveau en betrokken is bij vele beslissingen omtrent professionaliseren. Het 

instrument hielp deelnemers om zich daarvan bewust te worden, echter leidde niet 

direct tot verdere professionalisering. In de wetenschap dat ook lerarenopleiders 

ondersteuning nodig hebben om daadwerkelijk tot leren te komen, is een 

ommezwaai gemaakt. (Streumer & van der Klink, 2011). 

In de vervolgstap is in plaats van decentraal centraler gestuurd op kwaliteit 

door de taaknetwerkgroep onder leiding van Mieke. Op de eerste plaats, 

was het besef dat het nodig was om de professionalisering binnen de twee 

‘oude’ samenwerkingsverbanden beter op elkaar af te stemmen. Immers de 

schoolopleiders van het samenwerkingsverband Zuid-Limburg (Zuyd) en Midden-

Limburg/Sittard (Fontys) samen met de mentoren en de instituutsopleiders zijn 

verantwoordelijk voor de begeleiding en beoordeling van de studenten van dNP. 

Dit leidde in 2012 tot de keuze om de mentortraining voor alle mentoren op 

dezelfde wijze uit te voeren (volgende paragraaf 3.4) en tot de opdracht om de 

scholingstrajecten van schoolopleiders in kaart te brengen en de professionalisering 

te borgen. Op de tweede plaats is in de samenwerkingsovereenkomsten 

(Zuyd63en Fontys7)4met de schoolbesturen vastgelegd dat schoolopleiders 

gecertificeerd en geregistreerd zijn bij de VELON beroepsvereniging. Een 

gecertificeerde schoolopleider van dNP moet kunnen aantonen dat hij/zij 3 van 

de 4 bekwaamheidsgebieden heeft ontwikkeld (Handboek werkplekleren dNP, 

2013). De focus in het vervolg ligt vooral op schoolopleiders. Op de derde plaats 

is het in het kader van externe verantwoording van belang om de kwaliteit van de 

schoolopleiders en mentoren te onderbouwen met vormen van professionalisering.

6 Convenant Zuyd: “75% van de schoolopleiders zijn getraind en dNP-gecertificeerd”; “Er 

zijn minimaal 10 schoolopleiders VELON geregistreerd (minimaal 1 per bestuur)” binnen het 

samenwerkingsverband OidS

7 Convenant Fontys: “borging kwaliteit van alle medewerkers die betrokken zijn bij de 

opleidingsschool”
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3.3.2. Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is er gekozen voor een duidelijk referentiekader. Het gekozen 

referentiekader is de nieuwe standaard voor beroepskwaliteit van 

lerarenopleiders ontwikkeld door de Vereniging voor Lerarenopleiders uit 2012. 

In de beroepsstandaard wordt de grondslag en vier bekwaamheidsgebieden 

onderscheiden zoals in figuur 3.3 te zien is. Daarnaast zijn er perspectieven, 

die gebaseerd zijn op specifieke werkervaringen en die de bekwaamheid 

op een bepaalde manier inkleuren. De perspectieven nemen we niet mee 

in de professionalisering. De bekwaamheidsgebieden geven aan wat een 

lerarenopleider moet kunnen om zijn professie vorm te geven in de praktijk. 

Kenmerkend voor het werk van elke lerarenopleider is de mate waarin hij of 

zij agogisch bekwaam, opleidingsdidactisch bekwaam, organisatorisch en 

beleidsmatig bekwaam en ontwikkelingsbekwaam is. 

De kern van het beroep van lerarenopleider wordt gevormd door de 

grondslag. Aan de basis van het professioneel handelen ligt de drieslag van het 

lerarenopleiderschap. Het gaat om het realiseren van een verbinding tussen 

het leren van leerlingen, het leren van (aanstaande) leraren en het leren van de 

lerarenopleider zelf. De grondslag spreekt over de voorbeeldfunctie, de ethische 

aspecten en de verantwoordelijkheid van de lerarenopleider, immers opleiden is 

meer dan alleen maar handelen.

Bij elk bekwaamheidsgebied worden een drietal aspecten genoemd: attitude (in 

de beschrijving van de bekwaamheid zelf), vaardigheden (in de beschrijving van 

de gedragsindicatoren) en kennis (in de verwijzing naar de relevante kennisbasis). 

Het handelen van een opleidingsdidactische bekwame lerarenopleider kenmerkt 

zich door het vormgeven van leerprocessen voor (aanstaande) leraren, het 

voorbeeldmatig opleiden, het bevorderen van de wisselwerking tussen theorie en 

praktijk en het beoordelen van de ontwikkeling van de (aanstaande) leraren.

Het handelen van een agogisch bekwame lerarenopleider kenmerkt zich door 

het interpersoonlijke handelen, door de omgang met diversiteit en door de 

begeleiding van de ontwikkeling van de beroepsidentiteit.

Het handelen van een organisatorisch en beleidsmatig bekwame lerarenopleider 

kenmerkt zich door het vormgeven aan samen opleiden, werken in een 

multidisciplinair team, bijdragen aan de organisatie van de lerarenopleiding en 

bijdragen aan het beleid van het opleiden van leraren.

Het handelen van een ontwikkelingsbekwame lerarenopleider kenmerkt zich 

door onderzoekend handelen, door reflectie en door het onderhouden van de 

eigen professionaliteit.

Scholingstrajecten koppelen

Vervolgens zijn in het verleden verzorgde en nog bestaande scholingstrajecten 

gekoppeld aan de bekwaamheidsgebieden: bijvoorbeeld een training in 

begeleidingsvaardigheden wordt gekoppeld aan de agogische bekwaamheid. 

De Nieuwste Pabo (en diens voorgangers) verzorgt trainingen gericht op het 

versterken van specifieke bekwaamheden van schoolopleiders (SO) en mentoren 

(MT). Deze trainingen zijn gericht op de specifieke bekwaamheden uit de 

standaard. In Tabel 3.3 is de koppeling gemaakt tussen de inhoud van de training 

en het bekwaamheidsgebied. 

Figuur 3.3: Beroepsstandaard lerarenopleiders (VELON, 2012)
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Tabel 3.3: Koppeling trainingen dNP aan bekwaamheidsgebieden VELON-standaard:

Cursus / Training  

de Nieuwste Pabo 

Bekwaamheidsgebied 

VELON 
M SO-F SO-Z

Mentoren Zuyd: Basiscursus Grondslag x

Mentoren Zuyd: Verdiepingscursus (blok 1) Agogisch bekwaam x

Schoolopleiders Zuyd: Basiscursus Agogisch bekwaam x

Schoolopleiders Zuyd: Verdiepingscursus 

“Professionele Leergemeenschappen”

Organisatorisch / 

beleidsmatig bekwaam
x

Mentoren Fontys: 

Begeleidingsvaardigheden (blok 1)
Agogisch bekwaam x

Schoolopleiders Fontys: 

Begeleidingsvaardigheden (blok 1)
Agogisch bekwaam

x

Schoolopleiders Fontys: De schoolopleider 

centraal (blok 2)

Organisatorisch / 

beleidsmatig bekwaam
x

Schoolopleiders Fontys: VESIt: koppelen 

P&T in groepsbijeenkomsten (blok 3)

Opleidingsdidactisch 

bekwaam
x

Schoolopleiders Fontys: Beoordelings-

vaardigheden werkplek (blok 4)

Opleidingsdidactisch 

bekwaam
x

Toelichting: M = mentoren, SO-F = schoolopleiders Fontys, SO-Z = schoolopleiders Zuyd

Inventarisatieformulier 

Tenslotte is per schoolopleider een overzicht gemaakt. Leden van de 

taaknetwerkgroep ondersteunden Mieke in de uitvoering van het maken 

van het overzicht. Elke schoolopleider is door de opleidingscoördinator/

bovenschools schoolopleider gevraagd om hun gegevens in te vullen op een 

inventarisatieformulier. De concrete vraag was:  

 

“Geef in onderstaand format weer welke scholing je hebt gevolgd in het 

kader van jouw rol als schoolopleider: titel, naam instituut, aantal uren, 

bekwaamheidsgebied, afgrond met certificaat, jaar van afronding. Indien het 

cursussen / trainingen  betreft uit bovenstaande tabel, kunnen de gegevens 

worden overgenomen. Voor overige cursussen / trainingen graag alle gegevens 

zo volledig mogelijk invullen, inclusief het betreffende bekwaamheidsgebied. 

Indien de cursus / training niet is afgerond met een certificaat is een koppeling 

met de huidige taakuitvoering van belang als bewijsvoering. Dit kan in een 

aparte bijlage worden beschreven.”

3.3.3. Wat zijn de resultaten?

Het resultaat is een overzicht van alle bekwaamheden als lerarenopleider, 

die schoolopleiders begin 2015 bezitten. Het overzicht draagt zowel bij aan 

datgene wat al beheerst wordt als waar mogelijkheden tot ontwikkeling liggen. 

Afgesproken is dat als schoolopleiders minimaal 3 van de 4 bekwaamheden 

kunnen aantonen aan de hand van gevolgde en gecertificeerde trainingen, 

zij dan in aanmerking komen voor een certificaat als dNP-schoolopleider. Van 

de 49 schoolopleiders in totaal zijn er 30 die op basis van deze procedure 

voldoen per 1april 2015. De agogische bekwaamheid kon door nagenoeg 

iedereen aangetoond worden, terwijl bij de schoolopleiders van het 

samenwerkingsverband Midden-Limburg het ontwikkelingsbekwame het minst 

vertegenwoordigd was en binnen Zuid-Limburg het opleidingsdidactische.
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3.3.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Afstemming tussen twee ‘oude’ samenwerkingsverbanden binnen een ‘nieuw’ 

dNP-verband gaat niet vanzelf. Op de eerste plaats is er wederzijds begrip nodig, 

waardoor het ontwikkelen van iets nieuws niet het idee geeft van ‘zij wel en wij niet’. 

Op de tweede plaats zijn afspraken en instrumenten nodig. De beroepsstandaard 

helpt als duidelijk referentiekader om gevolgde trainingen en cursussen tegen af te 

zetten. De beroepsstandaard wordt daarmee een belangrijk instrument in het kader 

van personeelsbeleid en sluit daarbij goed aan bij landelijke ontwikkelingen richting 

doorontwikkeling van de beroepsstandaard.8 Op de derde plaats is een goed aanbod 

van professionaliseringstrainingen voor schoolopleiders van belang. DNP biedt vier 

blokken aan voor de schoolopleiders. Nieuwe schoolopleiders volgen elk jaar een blok 

van vijf bijeenkomsten rondom een belangrijke vaardigheid en ontwikkelen op die 

manier hun expertise als lerarenopleider.

3.3.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten van het onderzoek van Karin Sillen, zijn door haar en collega opleiders 

gepresenteerd op de internationale EAPRIL conferentie in Nijmegen november 2011 

en tijdens het congres voor lerarenopleiders in Noordwijkerhout in maart 2012.

De resultaten van het in kaart brengen van de bekwaamheden van schoolopleiders 

is tot nu toe vooral gedeeld binnen de taaknetwerkgroep, aangezien daar de 

verantwoordelijkheid ligt. Elk taak/ netwerkgroeplid deelt de resultaten met de 

achterban van eigen schoolopleiders. Zie 3.4.5, het volgende weergeven:

Sillen, K, Hennissen, P., & Graus, M. (2011). Can we manage professional development 

of school-based teacher educators? Proposal EAPRIL november 2011 te Nijmegen.

Sillen, K., Hennissen, P., Graus, M., Meijers-van Kan, A., Bodelier, H., Graus, A., 

Rinkens, L. (2011). Helder zicht op scholingswensen van schoolopleiders en mentoren. 

Presentatie VELON congres maart 2011 Noordwijkerhout.

Referenties  

• Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning 

and development: Best evidence synthesis iteration. Wellington, New Zealand: 

Ministery of Education

• Streumer, J., & Klink, M. van der (2011). Werkplekleren is niet het gouden ei. 

Opleiding en ontwikkeling, 24 (2), 16-20.

 

8 De Nieuwste Pabo heeft in haar professionaliseringsplan (2013) opgenomen dat alle 

instituutsopleiders VELON geregistreerd worden. Daardoor wordt er jaarlijks een in-company 

traject georganiseerd en begeleid vanuit het lectoraat.

3.4. Paul Hennissen: Trainen van mentoren 

De bijdrage is gebaseerd op onderzoek dat Paul Hennissen samen met Frank 

Crasborn heeft verricht naar effecten van trainingen begeleidingsvaardigheden 

voor mentoren (Crasborn & Hennissen, 2010). In deze bijdrage is gebruik 

gemaakt van het artikel dat in het tijdschrift voor lerarenopleiders (Crasborn, 

Hennissen, Brouwer, Korthagen & Bergen, 2014) en het artikel dat in een 

internationaal boek over opleiden in de school (Crasborn & Hennissen, 2014a) is 

verschenen.

3.4.1. Aanleiding

Binnen Opleiden in de School staat het begeleiden van leerprocessen van 

aanstaande leraren door mentoren de laatste jaren sterk in de belangstelling. 

De opbrengst van werkplekbegeleiding door mentoren hangt onder meer af van 

de kwaliteit van de begeleidingsrelaties. Een belangrijk aspect van effectieve 

begeleiding is de mate waarin er in een specifieke leerwerksituatie sprake is van 

een match tussen de aanpak van de mentor en kenmerken en behoeften van de 

nieuwe leraar. Het vinden van die afstemming lukt echter niet altijd: de ‘M(atch)-

factor’ lijkt dan te ontbreken. Uit onderzoek van Graus (2012) onder vierdejaars 

pabo-studenten (N=92) bleek onder andere dat tweederde van hen wel eens 

fricties had ervaren in de samenwerking met hun mentoren. In ruim 80% van de 

gevallen ging het daarbij om fricties op het communicatieve en interpersoonlijke 

vlak. In de ogen van de studenten hadden die een negatief effect op de kwaliteit 

van het leren en op hun gevoel van eigenwaarde. Een relevante vraag is daarom 

hoe in begeleidingsrelaties fricties in de communicatie, die niet productief zijn 

voor het leren van de nieuwe leraar, voorkomen kunnen worden. Anders gezegd, 

hoe een optimale match tussen mentor en nieuwe leraar gerealiseerd kan worden 

en wat de inhoud en opzet van een training voor mentoren dient te zijn.

3.4.2. Hoe is te werk gegaan?

Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar oorzaken van fricties (Crasborn et 

al., 2014), rollen van mentoren in begeleidingsgesprekken en eisen die aan 

trainingen worden gesteld (Crasborn & Hennissen, 2014a). Tenslotte worden er 

jaarlijks 180 mentoren getraind in begeleidingsvaardigheden en wordt de training 

geëvalueerd m.b.v. een digitale enquête. 
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3.4.3. Wat zijn de resultaten?

In de literatuur worden verschillende oorzaken genoemd die effectieve 

communicatie tussen mentoren en aanstaande leraren kunnen belemmeren. 

Een remmende factor is bijvoorbeeld dat mentoren vaak niet gewend zijn hun 

praktijkkennis en ervaring met anderen te delen en te bespreken, omdat ze 

hun hoofdtaak als leraar van leerlingen in relatieve geïsoleerdheid uitvoeren. 

Aanstaande leraren op hun beurt vinden het soms moeilijk om hulpvragen 

te stellen omdat ze bang zijn de indruk te wekken niet competent te zijn en/

of een positieve beoordeling in gevaar brengen. Ook verschillende ideeën en 

verwachtingen ten aanzien van (leren) lesgeven en de rol van de mentor kunnen 

moeilijkheden opleveren in de communicatie. 

Een ander obstakel dat effectieve communicatie in begeleidingsgesprekken kan 

remmen, is de behoefte van mentoren en aanstaande leraren om conflicten te 

vermijden. Uit het hierboven aangehaalde onderzoek van Graus (2012) kwam 

ook naar voren dat 64% van de ondervraagde pabo-studenten fricties in de 

begeleidingsrelatie niet bespreekbaar durfden te maken met hun mentor. Ze 

gaven daarbij aan het lastig te vinden om de aanleiding te formuleren op basis 

waarvan een gesprek hierover zou moeten plaatsvinden. 

Als gevolg van de genoemde belemmerende factoren kunnen de begeleidingsrelatie 

(in het bijzonder de kwaliteit van begeleidingsgesprekken) en de leeropbrengsten 

voor de aanstaande leraar onder druk komen te staan. Kant en klare recepten voor 

het begeleiden van aanstaande leraren op de werkplek zijn echter niet voorhanden. 

Ook een magische, vooraf te fabriceren, effectieve match tussen een mentor en een 

aanstaande leraar ligt niet voor het oprapen. Onderzoek hiernaar levert tot nu toe 

geen eenduidige uitspraken op over gemeenschappelijke kenmerken die mentoren en 

aanstaande leraren zouden moeten hebben om tot een succesvolle begeleidingsrelatie 

te komen (Rajuan, Beijaard, & Verloop, 2008). De mentor en de aanstaande leraar 

zullen die in gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten opbouwen. Om een 

productieve begeleidingsrelatie op te bouwen is het van belang dat de mentor over 

een flexibel repertoire aan begeleidingsvaardigheden beschikt en dat hij regelmatig 

reflecteert op de uitvoering van zijn mentorrollen in begeleidingsgesprekken. 

 

Het realiseren van de juiste match vereist van de mentor flexibiliteit in zijn 

begeleidingsgedrag, zodat hij kan aansluiten bij de behoeften en kenmerken van 

de student. Uit onderzoek (Crasborn & Hennissen, 2010) blijkt dat niet-getrainde 

mentoren hun gedrag nauwelijks aanpassen en vooral een beoordelende en 

adviserende rol gebruiken en handhaven (rechterkant Figuur 3.4). Om mentoren 

te helpen flexibeler te worden is het van belang om ook een coachende rol 

te kunnen gebruiken (linkerkant Figuur 3.4). Een training in non-directieve 

begeleidingsvaardigheden kan effectief zijn. 

Het MEntor Rollen In Dialogen (MERID) model helpt het rolgedrag van mentoren 

in kaart te brengen. In het model worden op basis van twee dimensies 4 

basisrollen van mentoren in begeleidingsgesprekken onderscheiden. De verticale 

as visualiseert de mate waarin een mentor de gespreksthema’s inbrengt. Deze 

as is een continuüm met twee polen: actief en reactief. Een positie op het 

bovenste deel van de as betekent dat de mentor zelf de meeste gespreksthema’s 

inbrengt (actief), terwijl een positie op het onderste deel van de as betekent dat 

de aanstaande leraar de meeste thema’s inbrengt en de mentor daarop inspeelt 

(reactief). De horizontale as geeft aan in welke mate een mentor het gesprek 

stuurt door middel van het gebruik van directieve begeleidingsvaardigheden 

zoals bijvoorbeeld oordelen, mening geven en adviseren of meer non-directieve 

vaardigheden zoals bijvoorbeeld luisteren, samenvatten en doorvragen. Deze 

dimensie is ook een continuüm met twee polen: non-directief en directief. 

Links op de as is sprake van overwegend non-directieve interventies en een 

positie meer rechts op de as staat voor het gebruik van overwegend directieve 

interventies. Door beide dimensies met elkaar te combineren ontstaan vier 

basisrollen van mentoren in begeleidingsgesprekken: ‘imperator’, ‘advisor’, 

‘encourager’ en ‘initiator’. 

Het MERID-model is ontwikkeld op basis van twee wetenschappelijke studies. 

Het concept kwam tot stand via een review (Hennissen e.a., 2008) van 26 

empirische studies naar observeerbare aspecten van begeleidingsgesprekken. Er 

werden vijf aspecten gevonden: inhoud, fasering, spreektijd, inbreng thema’s en 

sturing. De twee laatst genoemde aspecten vormen de beide dimensies van het 

MERID-model.

Figuur 3.4: MERID model
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De tweede studie bestond uit een empirische exploratie van het model (Crasborn 

e.a., 2011). Er werden 20 transcripties van authentieke begeleidingsgesprekken 

met in totaal 112 gespreksonderwerpen en 440 interventies van mentoren 

gecodeerd en geanalyseerd. De resultaten van een Chi-kwadraat toets en een 

log lineaire analyse toonden de onafhankelijkheid van de beide dimensies van 

het model aan. Uit een clusteranalyse kwam naar voren dat de vier in het model 

onderscheiden mentorrollen ook in de praktijk van de begeleidingsgesprekken 

van de respondentengroep voorkwamen. 

De Nieuwste Pabo heeft afgesproken met het werkveld om alle mentoren 

te trainen in begeleidingsvaardigheden. In de training wordt gefocust op de 

‘encourager’-rol en worden vooral non-directieve vaardigheden (luisteren, 

samenvatten, doorvragen) geoefend gekoppeld aan de fasen van het ALACT-

model: handeling (1), terugblikken (2), kern benoemen (3), alternatieven 

bedenken (4), uitproberen (5). De kwaliteit van de training wordt voor een groot 

deel bepaald door de kwaliteit van de trainers en de trainingsopzet. De opgezette 

(SMART-) training is gebaseerd op een aantal trainingsdidactische principes 

(Crasborn & Hennissen, 2014a) van realistisch opleiden en micro-counselling. De 

werking van de training is sterker als: 

• er gebruik gemaakt wordt van praktijkervaringen van de deelnemers;

• er tussen de bijeenkomsten vaardigheden geoefend worden 

(huiswerkopdrachten);

• er een koppeling is tussen praktijk en theorie; 

• deelnemers systematisch hun eigen voortgang bewaken (logboekreflecties);

• er ingegaan wordt op de behoeften van de deelnemers tijdens het programma;

• er voldoende veiligheid wordt gecreëerd tijdens de bijeenkomsten.

Om systematisch aparte begeleidingsvaardigheden te trainen, is het van belang 

om micro-counsellingsprincipes in een bepaalde activiteitenvolgorde in te zetten: 

trainer geeft voorbeeld van vaardigheid, trainer benoemt de geobserveerde 

vaardigheid, deelnemers oefenen met het doel om zo goed mogelijk na te doen, 

feedback van de trainer en peers, benoemen van de moeilijkheden met feedback 

van de trainer.

Om vast te stellen in hoeverre de training voldoet aan de eisen die gesteld 

worden, wordt elke training geëvalueerd met een tevredenheidsvragenlijst van 15 

vragen. Vijf vragen hebben betrekking op aansluiten bij de cursisten, vijf op de 

koppeling tussen praktijk en theorie (bv. “de ervaringen van de deelnemers zijn 

besproken en gebruikt tijdens de bijeenkomsten”) en vijf op de trainers (bv. “de 

trainers creëerden een open en veilige leeromgeving tijdens de bijeenkomsten”). 

De gemiddelde score is 4.5 op een 5punts Likertschaal waarbij 1 sterk oneens is 

en 5 sterk mee eens. Kortom er is sprake van een hoge mate van tevredenheid 

onder de deelnemers en de deelnemers gaven aan dat de  genoemde 

opleidingsdidactische principes in de training sterk aanwezig zijn.

De Nieuwste Pabo trainde de laatste jaren telkens 180 mentoren uitgevoerd door 

6 trainers, in groepen van gemiddeld 18. Elke training bestaat uit 7 dagdelen. 

Kortom een grote investering in tijd, die door de deelnemers hoog gewaardeerd 

wordt.

3.4.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Uit ‘learner reports’ van honderden mentoren in het primair onderwijs, die een 

specifieke training in begeleidingsvaardigheden volgden (Crasborn & Hennissen, 

2010) komt naar voren dat deelnemers zowel in hun handelen als in hun denken 

anders te werk gaan. Reflectievaardigheden op basis van het MERID-model 

leveren een bijdrage aan de bewustwording, explicitering en verbreding van 

(impliciete) cognities en perspectieven op (eigen) begeleidersrol(len). Mentoren 

rapporteren dat het model herkenbaar en gemakkelijk te doorgronden is, omdat 

het bestaat uit de combinatie van twee observeerbare en voor mentoren zeer 

herkenbare componenten van een begeleidingsgesprek. Ze melden daarnaast 

dat een rolprofiel zoals Figuur 3.5 op basis van het model hun rol in een 

begeleidingsgesprek in één oogopslag duidelijk maakt en helpt om (beter) inzicht 

te krijgen in het eigen (vaak onbewuste) rolpatroon (Crasborn et al., 2014).

Figuur 3.5: Rolprofiel begeleidingsgesprek

Ook geven mentoren aan dat het MERID-model laat zien dat er niet 

zoiets bestaat als een universele begeleidingsaanpak, maar dat effectief 

begeleiden betekent: het kunnen werken vanuit diverse begeleidersrollen 
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en begeleidingsstrategieën. Dit besef motiveert velen om zich verder te 

professionaliseren als begeleider van aanstaande leraren. Tot slot rapporteren 

mentoren dat het MERID-model ook een relevant referentiekader voor 

reflectie is in andere educatieve contexten, bijvoorbeeld bij het lesgeven aan 

en begeleiden van leerlingen, bij het voeren van oudergesprekken en in de 

omgang met collega’s. Op basis van dit soort gegevens lijken reflectieactiviteiten 

op basis van het MERID-model een bijdrage te kunnen leveren aan het 

vermogen van mentoren om het (eigen) handelen in gesprekken (beter) waar 

te nemen, te benoemen en bespreekbaar te maken. Daarmee kan een eerste 

of nieuwe belangrijke stap worden gezet op weg naar de ontwikkeling van 

meer professionaliteit in het voeren van begeleidingsgesprekken. Het MERID-

model lijkt een bruikbaar referentiekader voor reflectie dat steun kan bieden 

aan de tienduizenden mentoren en aanstaande leraren die jaarlijks actief zijn 

in onze scholen. Een reflectieve mentor die over een breed repertoire aan 

begeleidersrollen- en vaardigheden beschikt heeft tenslotte meer kans om met 

de M-factor het begeleidingstoneel te betreden en daarmee een effectieve 

bijdrage te leveren aan het leren van aanstaande leraren.

3.4.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

De resultaten van het onderzoek zijn de laatste vier jaren verspreid via vele 

trainingen zowel voor mentoren van primair onderwijs als voortgezet onderwijs 

in Limburg. Daarnaast zijn er alleen of samen met Frank Crasborn presentaties 

verzorgd voor lerarenopleiders in  

• februari 2012 tijdens het congres voor lerarenopleiders te Antwerpen, ‘Een 

reflectie-instrument voor begeleiders van nieuwe leraren’;

• oktober 2013 tijdens de Inspiratiedag van Fontys Lectoraten te Eindhoven, ‘De 

M-factor in (begeleidings)gesprekken monitoren’;

• april 2014 tijdens het Colloquium van het expertisenetwerk Professionele 

ontwikkeling van lerarenopleiders te Amsterdam, ‘Op zoek naar de M-factor 

van de werkplekbegeleider’;

• april 2014 tijdens de jaarlijkse studiedag Pabo Tilburg, ‘De M-factor in 

(begeleidings)gesprekken monitoren’;

• maart 2015 tijdens het congres van lerarenopleiders te Arnhem, ‘De M(atch)-

factor in begeleidingsgesprekken monitoren’.

Internationaal is er aandacht besteed aan het onderzoek tijdens de jaarlijkse 

Amerikaanse onderzoeksconferentie AERA 

• in april 2011 te New Orleans getiteld ‘Clarifying pre-service teacher perceptions 

of mentor teachers’ use of supervisory skills’;

• in april 2015 te Chicago getiteld ‘Training Mentor Teachers for Effective 

Supervision: A Focus on Cognition and Behavior’.

Referenties en publicaties 
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Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles. Teaching and 
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• Hennissen, P., & Crasborn, F. (2011). Variatie in gespreksrollen, ook voor 

schoolleiders? Meso Magazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en 
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different role of the different opportunities for learning to teach in the mentor 

relationship. Research Papers in Education, 25, 201-233.
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3.5. Marcel Graus: Bevorderen van interpersoonlijke relatie 

Marcel Graus werkt als lerarenopleider bij dNP en is vanaf de start lid van de 

kenniskring. Naast muziek ligt zijn interesse in het verrichten en begeleiden van 

onderzoek. Deze bijdrage is ontwikkeld in het kader van zijn MEBIT-masterstudie 

bij TIER te Maastricht (Graus, 2013). Aangezien er regelmatig sprake is van 

interpersoonlijke fricties tussen mentor en student, wordt in deze studie onderzocht 

of de tevredenheid van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding 

toeneemt, naarmate het beeld dat de student heeft over de interpersoonlijke 

kenmerken van de mentor meer overeenkomt met het zelfbeeld van de mentor.

3.5.1. Aanleiding

Uit een enquête onder vierdejaars Pabo-studenten (n=92) bleek dat er in 69.6% van 

de begeleidingssituaties sprake is van frictie tussen mentor en student. Frictie heeft 

betrekking op de professionele samenwerking, uiteenlopend van een geringe al 

dan niet tijdelijke verstoring van de samenwerking tot grotere conflicten waarbij de 

samenwerking in meer of mindere mate onder druk komt te staan (Eby et al., 2000). 

In 84.4% van de frictiesituaties uit de enquête is er sprake van interpersoonlijke 

oorzaken. Frictie met mentoren heeft volgens de bevraagde studenten een negatief 

effect op de kwaliteit van het praktijkleren en op de eigenwaarde van de student. 

Een relatief groot aantal studenten (63.5%) durft een frictiesituatie met de mentor 

niet bespreekbaar te maken. Aanvullende interviews met studenten (n=30) tonen 

hiervoor twee argumenten: de vrees voor een negatieve werkplekbeoordeling en 

het onvermogen om argumenten te formuleren op basis waarvan een gesprek zou 

moeten plaatsvinden. Deze probleemstelling wordt vertaald in de onderzoeksvraag: 

leidt het meten en bewustworden van interpersoonlijke verschillen tussen 

mentor en student tot een verhoogde studenttevredenheid ten aanzien van de 

praktijkbegeleiding?

3.5.2. Hoe is te werk gegaan?

Allereerst is een uitgebreide literatuurstudie verricht naar de relatie tussen 

mentor en student in lerarenopleidingen. Een mentor-student relatie wordt 

omschreven als de interpersoonlijke, ontwikkelingsgerichte samenwerking waarin 

de mentor professionele en persoonlijke ondersteuning geeft aan een beginnende 

beroepsbeoefenaar (Eby et al., 2000). De leerervaring van een student wordt in 

hoge mate bepaald door de interpersoonlijke relatie met een mentor en wordt 

beïnvloed door de wederzijdse ervaringen van mentor en student (Graham, 

1997). Van mentoren en studenten die een gelijke zienswijze hebben en waarbij 

persoonlijkheidskenmerken overeenkomen, mag worden verwacht dat ze elkaars 

(leer)behoeften beter of sneller begrijpen en dat ze meer openstaan voor het geven 

en ontvangen van feedback (Ferrier-Kerr, 2009). 

Vervolgens is om interpersoonlijke verschillen en overeenkomsten tussen mentor 

en student in kaart te brengen, een efficiënt meetinstrument noodzakelijk. Omdat 

bestaande instrumenten niet geschikt zijn, is gekozen voor het ontwikkelen van een 

nieuw instrument, waarbij de theorie van Leary omtrent interpersoonlijk gedrag 

het uitgangspunt vormt. Leary (1957) definieert interpersoonlijk gedrag als het 

geheel van bewuste of onbewuste processen tussen mensen met als doel zichzelf 

in te schatten ten opzichte van de ander. Gedrag roept tegengesteld gedrag op: 

dominantie roept onderdanigheid op, verantwoordelijkheid roept vertrouwen op; 

voor iedere variabele die wordt gebruikt voor het meten van gedrag moet een 

equivalent worden gezocht om het gedrag van de ander, waarmee de interactie 

plaatsvindt, te benoemen. 

De door Leary toegepaste Interpersonal Adjective Check List (Laforge & Suczek, 

1955) dient als basis voor het ontwerp van een vragenlijst om het interpersoonlijke 

gedrag tussen mentor en student in kaart te brengen: de Check List Interpersonal 

Mentor Behaviour (CLIMB). De CLIMB bestaat uit een mentor- en een studentversie; 

de output van beide lijsten wordt geprojecteerd op een 16-punts radargrafiek 

(circumplex), waarmee interpersoonlijke verschillen en overeenkomsten in beeld 

worden gebracht (Figuur 3.6). 

Figuur 3.6: Geobserveerd gedrag en opgeroepen gedrag in een 16-punts circumplex (Laforge & 

Suczek, 1955).
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Naast de CLIMB voor het meten van interpersoonlijk gedrag, wordt gezocht 

naar een instrument voor het meten van de tevredenheid van de student over 

het praktijkleren. De Student Teachers’ Satisfaction Questionnaire (STSQ) 

van Kremer-Hayon & Wubbels (19932) wordt aangepast tot de Vragenlijst 

Studenttevredenheid Praktijkleren (VSP), een vragenlijst van 15 items gescoord op 

een 10-puntsschaal. De VSP is ingedeeld in drie categorieën: tevredenheid over 

het praktijkleren, tevredenheid over de professionele begeleiding door de mentor 

en tevredenheid over de interpersoonlijke relatie met de mentor. 

Dataverzameling vindt plaats door middel van een experiment onder 100 

derdejaars Pabo-studenten. De respondenten zijn gerandomiseerd toegewezen 

aan de controlegroep (n=50) of de interventiegroep (n=50) en de groepen 

verschillen niet qua leeftijd, vooropleiding en studievoortgang. Het experiment is 

uitgevoerd tussen week 10 en week 20 (november-december 2012) van de eerste 

werkplekperiode van het schooljaar 2012-2013. Medio november 2012 is de VSP 

als nulmeting afgenomen bij beide groepen; in de daaropvolgende week vulden 

mentoren en studenten uit de interventiegroep de CLIMB in. De scores van de 

twee lijsten zijn door de onderzoeker verwerkt, resulterend in een 16-punts radar 

waarin het interpersoonlijk zelfbeeld van de mentor is vergeleken met het beeld 

dat de student van de mentor heeft (Figuur 3.7).  

Figuur 3.7a & 3.7b: Voorbeelden van mentor-studentrelaties met een hoge en lage 

studenttevredenheid

In figuur 3.7a zijn weinig interpersoonlijke verschillen te zien: de vorm van beide 

figuren is nagenoeg gelijk; het grootste perceptieverschil is op het gebied van 

dominantie (punt A). Figuur 3.7b toont een verstoorde mentor-student relatie: 

de vormen komen nauwelijks overeen en er zijn perceptieverschillen op 14 

van de 16 punten. De onderzoeker benoemt op basis van de 16-punts radar 

een aantal aandachtspunten (grote verschillen of extreme pieken of dalen) die 

de basis vormen voor een begeleidingsgesprek tussen mentor en student; de 

student maakt een kort verslag van dit gesprek alsmede de hieruit voortkomende 

constateringen en afspraken. Het verslag wordt gedeeld met de mentor en de 

onderzoeker. Medio december 2012 is de VSP als eindmeting afgenomen bij 

zowel interventie- als controlegroep.

3.5.3. Wat zijn de resultaten?

Binnen een periode van een maand heeft bij interventie- en controlegroep 

tweemaal een studenttevredenheidsmeting (VSP) plaatsgevonden. Bij de 

beginmeting verschillen interventie- en controlegroep niet van elkaar, de 

eindmeting toont echter een significant verschil (p≤.05). Binnen de looptijd van 

het experiment zijn er geen verstorende variabelen (confounders) waar te nemen; 

het is derhalve aannemelijk dat het verschil tussen interventie- en controlegroep 

bij de eindmeting het gevolg is van de interventie en zodoende het rendement 

van de bewustwording en afstemming van persoonlijkheidskenmerken zichtbaar 

maakt. 

De CLIMB-scores van mentor en student zijn vergeleken met elkaar en met het 

gemiddelde van alle deelnemende mentoren en studenten. Lineaire regressies 

tonen significante verbanden tussen variabelen van de CLIMB en de tevredenheid 

van de student over de praktijkbegeleiding: hoe kleiner de verschillen, hoe groter 

de studenttevredenheid over het praktijkleren. 

Daarnaast is er een significant verband tussen de studenttevredenheid over 

de kwaliteit van de praktijkbegeleiding en het aantal variabelen waarvoor het 

zelfbeeld van de mentor 20% of meer afwijkt van het beeld dat de student van 

de mentor heeft: hoe minder afwijkende variabelen, hoe groter de tevredenheid.

Het bovenstaande geeft voldoende statistische onderbouwing voor de conclusie 

dat de tevredenheid van studenten over de kwaliteit van de begeleiding positief 

wordt beïnvloed door de mate waarin het interpersoonlijke beeld dat de student 

van de mentor heeft, overeenkomt met het interpersoonlijke zelfbeeld van de 

mentor. Dientengevolge mag worden aangenomen dat het afstemmen van 

interpersoonlijke verschillen tussen mentor en student leidt tot een verhoogde 

studenttevredenheid over de praktijkbegeleiding.
mentor 

student
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3.5.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het nut is tweeledig, zowel voor verder onderzoek als voor direct gebruik in 

de praktijk. Het onderzoek levert genoeg evidentie op om het onderzoek uit te 

breiden naar meer leerjaren en over een langere periode, naar de ontwikkeling 

van veranderende interpersoonlijke relaties en hoe veranderingen door gebruik te 

maken van de CLIMB inhoudelijk vorm krijgen. 

De kracht van de CLIMB ligt daarnaast in het visueel maken van interpersoonlijke 

aspecten waardoor een doorgaans beladen onderwerp bespreekbaar wordt. 

Op verzoek van aanstaande leraren of een van de begeleiders wordt de CLIMB 

gebruikt in situaties waar sprake is van fricties. In figuur 3.7a gaf de student 

aan weinig ruimte te ervaren in de samenwerking, terwijl de mentor in de 

veronderstelling verkeerde voldoende ruimte te geven (verschil in dominante bij 

punt A). In figuur 3.7b was sprake van een diepgaand samenwerkingsconflict. De 

student ervaart een afstand (punt E), voelt zich minderwaardig (punt B) en niet 

vertrouwd (punt G). Op basis van dit resultaat werd besloten de samenwerking 

tussen mentor en student te verbreken.

 

3.5.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Tijdens vele momenten de afgelopen jaren is de CLIMB gepresenteerd: 

interne studiedagen, trainingen voor schoolopleiders en mentoren, 

kenniskringbijeenkomsten. Ook (inter)nationaal is het onderzoek gepresenteerd 

tijdens de EAPRIL conferentie in november 2010 te Lissabon, in november 2011 te 

Nijmegen en in juni 2014 tijdens de ORD in Groningen: 

• Graus, M. (2010). Improving the quality of mentor-student relationships by 

comparing personality traits, Posterpresentatie tijdens de EAPRIL conferentie, 

Lissabon 2011

• Graus, M., Vriesema, M., & Kierkels, K. (2011). Creating a learning community 

in primary school by boosting the learning process between mentor and 

student teacher. Presentatie tijdens de EAPRIL conferentie, Nijmegen 2011.

• Graus, M. & Hennissen, P. (2014). Een onderzoek naar het effect van het 

afstemmen van persoonlijkheidskenmerken tussen mentor en student op de 

tevredenheid van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding. 

Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen Groningen, juni 2014.

Referenties: 

• Eby, L., McManus, S., Simon, S., Russel, J., (2000). The protégé’s perspective 

regarding negative mentoring experiences: The development of a taxonomy. 

Journal of vocational behaviour 57 (1), 1-21.

• Ferrier-Kerr, J., (2009). Establishing professional relationships in practicum 

settings. Teacher and teaching education (25), 790-797.

• Graham, P., (1997). Tensions in the mentor teacher – student teacher 

relationship. Teacher and teaching education 13 (5), 513-527.

• Graus, M. (2013). Sub Rosa: Een onderzoek naar het effect van het afstemmen 

van persoonlijkheidskenmerken tussen mentor en student op de tevredenheid 

van de student over de kwaliteit van de praktijkbegeleiding. Masterthesis, 

Maastricht University, TIER.

• Kremer-Hayon, L., Wubbels, T., (19932). Supervisors’ interpersonal behavior 

and student teacher’s satisfaction. In T. Wubbels & J. Levy (Eds.), Do you know 

what you look like? London: The Falmer Press.

• Laforge, R., Suczek, R., (1955). The interpersonal dimension of personality: III, 

An interpersonal checklist, Journal of personality 24, 94-112.

• Leary, T. (1957). An interpersonal diagnosis of personality. New York: Ronald 

Press Company.

3



HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

136 137



HOOFDSTUK 4: INTERNATIONALE PROJECTEN

138 139

HOOFDSTUK 4: 
INTERNATIONALE 
PROJECTEN

Opleiden in de School is een wereldwijde ontwikkeling met vele verschillende 

onderwijskundige aanpakken en verschijningsvormen (Mattsson et al., 2011).   

Het lectoraat participeert in internationale netwerken en projecten. 

4.1. Paul Hennissen: Practicum Turn in Teacher Education

The ‘International Network for Practicum Development and Research’ wil meer 

aandacht voor onderzoek naar en ontwikkeling van het praktijkdeel van de 

lerarenopleiding. Het netwerk steunt de wereldwijde ontwikkeling van school-

based teacher education, zoals die tot uiting komt in de titel van het boek ‘The 

Practicum Turn in Teacher Education’ (Mattsson et al., 2011). Het netwerk 

bestaat vooral uit opleiders en onderzoekers uit Europa en Australië, en wordt 

geleid door Doreen Rorrison (Adelaide), Sirkku Männikkö-Barbutiu en Matts 

Mattsson (Stockholm), Philip Bonanno (Malta) en Paul Hennissen. 

De Practicum Turn bij de Nieuwste Pabo komt tot uiting in de opbouw van 

het curriculum, de intensieve samenwerking tussen opleiders van instituut 

en school en het samen leren in communities. In deze uitgave van vier jaar 

lectoraatsonderzoek is veel aandacht voor de vormgeving van Opleiden in 

de School die de Nieuwste Pabo in Limburg heeft gekozen. De keuze is een 

integratieve, waarbij er een voortdurende pendel is tussen datgene wat op het 

opleidingsinstituut en op de opleidingsschool gebeurt in de vorm van ABC-

ritmiek, tussen praktijk en theorie. 

De keuze voor het vormgeven van het praktijkdeel van de lerarenopleiding 

verschilt niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen landen en werelddelen. 

Door de grote verscheidenheid lijkt het alsof de gemeenschappelijkheid 

ver te zoeken is, hetgeen zich ook uit in een veelheid en verscheidenheid 

van benaderingen in de literatuur over Opleiden in de School. Door deze 

verscheidenheid is er een behoefte aan conceptuele en theoretische 

onderbouwing die het leren binnen Opleiden in de School kaderen, aan 

overzicht van de relevante literatuur op het gebied van Opleiden in de School, 

aan gemeenschappelijke projecten en onderzoeken en aan uitwisseling tussen 

lerarenopleiders en onderzoekers die betrokken zijn.

Het netwerk komt tegemoet aan deze behoeften door het organiseren van 

symposia tijdens internationale onderzoekscongressen zoals de AARE in Sydney 

(2012), het organiseren van internationale seminars, zoals op 28 maart 2014 in 

Roermond en 7-10 maart 2015 te Malta, het bespreken van thematieken op de 

website https://sites.google.com/a/dsv.su.se/pracnetwork/, door het opzetten van 

gezamenlijk onderzoek en het creëren van een overzicht van kennis omtrent het 

praktijkdeel. Op de website is een overzicht van ‘Practicum literature’ gegeven 

bestaande uit 50 wetenschappelijke publicaties. 

4



HOOFDSTUK 4: INTERNATIONALE PROJECTEN

140 141

Onlangs heeft er een uitwisseling van expertise (Erasmus +) plaatsgevonden 

tussen het lectoraat en de lerarenopleiding van de universiteit van Malta. Philip 

Bonanno heeft tijdens een tweedaagse in Sittard zijn deskundigheid gedeeld 

op het gebied van technology-enhanced learning met lerarenopleiders van de 

Nieuwste Pabo en Fontys Lerarenopleiding Sittard, en Paul Hennissen heeft 

tijdens een tweedaagse in Malta presentaties verzorgd op het gebied van 

Opleiden in de School en mentoring. Verder formalisering vindt plaats om ook de 

komende jaren van elkaars expertise gebruik te kunnen maken.

4.2. Karin Sillen: Europese afstemming gericht op leven 
lang leren

Karin Sillen is lid van de kenniskring en is betrokken bij het EAGLE project vanuit 

Zuyd Hogeschool. Het EAGLE project heeft als doel een bijdrage te leveren aan 

de ontwikkeling van de kwaliteit van een leven lang leren in Europa. Binnen het 

internationale project is Zuyd Hogeschool verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

het project EAGLE. 

4.2.1. Aanleiding

In Europa worden behaalde leerresultaten binnen een bepaald land zoals 

Nederland niet zomaar erkend in een ander land. Als onderwijsassistent opgeleid 

in Limburg is het niet gemakkelijk om de behaalde studiepunten te gebruiken 

om verder te studeren in het eigen en in een aangrenzend land. Afgestudeerde 

professionals kunnen zich niet beroepen op de erkenning van hun leerresultaten 

vooraf, indien ze van het beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs of de 

universiteit willen doorstromen zowel nationaal als internationaal. 

 

Figuur 3.8: Brug tussen beroeps- en hoger onderwijs

 

Om behaalde resultaten te kunnen gebruiken in andere landen is het van belang dat 

leerresultaten op Europees niveau worden erkend. De vraag is hoe je de behaalde 

leerresultaten binnen de twee belangrijkste vormen van beroepsvoorbereidend 

onderwijs: Hoger Onderwijs (HE) en beroepsonderwijs (VET), op elkaar afstemt. 

De behaalde leerresultaten worden bij beide onderwijsvormen uitgedrukt in 

studiepunten, echter wel op verschillende manieren: binnen het Hoger Onderwijs in 

ECTS en binnen het beroepsonderwijs in ECVET.95

Bij de afstemming dient in ieder geval een vorm ontwikkeld te worden die de 

uitwisseling of omrekening mogelijk maakt. Het project beoogt een methode of 

hulpmiddel te ontwikkelen om validering en erkenning van leerresultaten op een 

zeer praktische wijze te realiseren. Dit zal vervolgens bijdragen aan een voortdurend 

leven lang leren van elke afzonderlijke leerling c.q. student en zijn/haar overgang 

van het beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs vergemakkelijken. 

De instrumenten dienen in een concrete beroepssector toepasbaar te zijn. Er 

is gekozen om de sector van het beroepsonderwijs en hoger onderwijs voor het 

personeel in de vroegschoolse educatie en zorg als pilotgroep te gebruiken omdat er 

in deze sector in de EU personele problemen zijn en de vraag naar om- of opscholing 

leeft. De opleiding van toekomstig VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) personeel 

in de sector onderwijs en kinderopvang is binnen Europa zeer divers en heeft zowel 

betrekking op beroepsonderwijs als op hoger onderwijs (EQF niveaus 3-8). Er zijn drie 

relevante vragen binnen het EAGLE project. 

• Hoe kan de kloof tussen hoger onderwijs en beroepsonderwijs worden overbrugd?

• Hoe kunnen de twee verschillende Europese creditsystemen (ECTS en ECVET) bij 

elkaar worden gebracht?

• Hoe kan de kwaliteit van de vroegschoolse educatie en zorg (ECEC) in Europa op 

zodanig niveau worden gebracht, dat ze voldoen aan eisen van OESO en Europese 

Commissie?

4.2.2. Hoe is te werk gegaan?

Een belangrijke eerste stap in het project was gericht op het ontwikkelen van 

een gemeenschappelijke taal. Omdat elke opleiding en kwalificatie in een land 

historisch is gegroeid met daarbij passende benamingen, is het van belang 

om een overzicht te maken van begrippen die gemeenschappelijk gehanteerd 

gaan worden, een zgn. glossary. De tweede stap was het identificeren van 

het gemeenschappelijke in de studiepuntensystemen. Beide systemen geven 

studiepunten aan studenten die een unit of een module afronden. Het 

referentiekader daarbij zijn de niveaus 3 t/m 8 binnen het Europese Referentie 

Kader (EQF).

9 HE = Higher Education; VET = Vocational Education and Training; ECTS = European Credit Transfer 

System; ECVET = European Credit System for Vocational Education and Training)
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De derde stap bestond uit het uitwerken van de 12 werkpakketten. Binnen 

de werkpakketten zijn specifieke situaties van de verschillende deelnemende 

landen uitgewerkt. Een van de werkpakketten heeft betrekking op het 

kwaliteitszorgsysteem binnen het totale project, waarvoor Karin vanuit Zuyd 

Hogeschool verantwoordelijk is.

Bij het opzetten van het kwaliteitszorgsysteem is gebruik gemaakt van EQARF11,6 

een systeem om het proces, de werkpakketten en mijlpalen te evalueren in een 

aantal stappen: plannen, uitvoeren, evaluatie en herziening. Het kwaliteitsplan is 

tijdens de eerste Kick-Off meeting aan alle projectdeelnemers gepresenteerd en 

onderschreven door de deelnemers.

De projectmedewerkers komen elk halfjaar bij elkaar. Tussen deze bijeenkomsten 

vinden er evaluaties plaats met behulp van twee digitale evaluatieformulieren, 

waarin enerzijds iedereen gevraagd wordt naar de voortgang van het project 

in algemene zin (Questionnaire for all EAGLE-members) en anderzijds de 

Werkpakketleiders specifieke m.b.t de werkpakketten. De ontwikkeling van het 

kwaliteitssysteem en de vragenlijsten is gebeurd in overleg met Marcel van der 

Klink (lector docentprofessionalisering Zuyd Hogeschool) en Paul Hennissen.

Met behulp van de enquête is gevraagd naar de mate waarin  

• de missie, visie, eigen rol en taak in het project duidelijk is;

• de doelen geadopteerd zijn;

• tijdens meetings verstrekte informatie bruikbaar is; 

• er werkproblemen en actuele hulpvragen binnen werkgroepen zijn; 

• deelnemers de mogelijkheid ervaren om in het werkproces actief te 

participeren in discussies en besluitvorming;

• deelnemers zich voldoende ondersteund voelen door het projectmanagement;

• deelnemers inschatten dat ze de gestelde doelen behalen;

• het vertrouwen in de werkpartners binnen en buiten het werkpakket beleefd 

wordt.

De resultaten van deze evaluaties zijn door Karin telkens ingebracht tijdens 

de volgende bijeenkomst van projectmedewerkers. Op die manier konden de 

kernpunten samen besproken en verbeterd worden. 

Het project is nog niet afgerond. Tijdens de laatste fase (december 

2014-september 2015) vindt een pilot plaats waarbinnen de EAGLE Toolkit wordt 

uitgeprobeerd. Ook ten behoeve van deze pilot vindt een kwaliteitsmeting plaats 

ten aanzien van de bruikbaarheid van het eindproduct.

11 EQARF = European Quality Assurance Reference Framework

4.2.3. Wat zijn de resultaten?

Ten aanzien van de kwaliteitszorg zijn er twee resultaten. Op de eerste plaats het 

door Karin ontwikkeld Kwaliteitsplan: ”Quality Assurance (Quality Plan) EAGLE.” 

In dit kwaliteitsplan is het proces van de kwaliteitsmetingen beschreven. In dit 

kwaliteitsplan zijn de procesgegevens, het ritme van de kwaliteitsmetingen na de 

opeenvolgende meetings, het proces van de analyse en de terugkoppeling van 

tussentijdse gegevens uit de evaluaties, beschreven. 

Op de tweede plaats zijn tijdens elke bijeenkomst de resultaten van de ingevulde 

enquêtes gepresenteerd door Karin. De groep kreeg de gelegenheid de 

ervaringsgegevens te duiden en samen werden de verbeteracties geformuleerd  

en vastgesteld. Deze werkwijze bleek uit respons tijdens de meetings een 

collaboratief leermoment voor de projectleden en de projectgroep.

De eindresultaten van het EAGLE project worden in september 2015 

gepresenteerd op een eindcongres in München. Karin zal tijdens dit congres 

vanuit haar taak als werkpakketleider Kwaliteit de eindresultaten vanuit het 

werkpakket kwaliteit presenten. 
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4.2.4. Wat kunnen wij en anderen hiermee?

Het instrument zal bijdragen aan een betere afstemming tussen 

beroepsonderwijs en hoger onderwijs in Europa en daarmee studenten helpen 

om over de grenzen heen aan de slag te gaan.

Partners in EAGLE zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Finland, UK en Spanje.

• Nederland: Stichting Zuyd Hogeschool, ROC Gilde Opleidingen.

• UK: Universiteit van Wales, Newport, Coleg Gwent.

• Finland: Arcada-Universiteit, TNW Helsinki; Departament  d’Ensenyament 

Stifelsen Sedmigradsky; Fins instituut voor Onderzoek van Onderwijs 

universiteit van Jyväskylä; Savo Consortium voor Onderwijs; Savo Vocational 

College; Savon koulutuskuntayhtymä.

• Duitsland: Hochschule München; Katholische Kindertageseinrichtung  St. Josef; 

Fachakademie für Sozialpädagogik  Kempten des Schulwerks der Diózese 

Augsburg; Markt holzkirchen Kindergarten Frülingsdorf.

• Spanje: Generalitat de Catalunya.

4.2.5. Hoe zijn resultaten verspreid?

Het EAGLE project is verbonden aan Leven Lang Leren Zuyd en aldus opgenomen 

in de rapportage van LLL 2013. De resultaten van het Eagle project zijn 

opgenomen in een website. Referentie: http://www.eagle-ecec.eu De website is 

gedeeltelijk in het Engels, Frans en Duits om de verspreiding van de resultaten en 

het gebruik van de Toolkit op Europees niveau te realiseren. 
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HOOFDSTUK 5: 
VOORUITBLIK

Ook de komende jaren slaan (onderwijs)instellingen in Limburg de handen in elkaar 

om samen te werken aan de versterking van het onderwijs op alle niveaus in het 

kader van Educatieve Agenda (2014), projecten als Leerlandschap van Communities 

(Versterken Samenwerking, 2013), versterken van W&T vanuit Discovery Center 

Continium of Limburgse muziekonderwijs. Het lectoraat levert een expliciete bijdrage 

aan de samenwerking door deelname aan gezamenlijke (onderzoeks)projecten 

gericht op het versterken van de kwaliteit van (aanstaande) leerkrachten. De bijdrage 

van het lectoraat gebeurt vanuit het concept Opleiden in de School, hetgeen in het 

hart een concept is dat praktijk en theorie integreert in een curriculum dat zowel op 

de werkplek als op een instituut vormgegeven wordt. De doelgroep van het lectoraat 

is zowel op aanstaande als op beginnende en zittende leerkrachten gericht. Dit 

betekent automatisch dat er in lijn met het project Leerlandschap van Communities 

zowel met opleidingsscholen als niet-opleidingsscholen gewerkt zal worden.

Binnen die samenwerking richt het onderzoeksdeel van het lectoraat zich ook 

de komende jaren op de drie onderzoekslijnen. Binnen de lijnen vindt er of een 

uitbreiding of een verdieping van het onderzoek plaats. Binnen de eerste lijn, de 

curriculumlijn, vindt er zowel een verdieping omtrent het reflecteren in blogs als een 

uitbreiding richting een curriculum voor beginnende leraren plaats. Binnen de tweede 

lijn, leergemeenschappen, vindt er een verdieping plaats richting de leereffecten voor 

studenten en een uitbreiding richting het leren in schooloverstijgende communities, 

Communities of Learning (CoLs) genaamd. Binnen de derde lijn, kwaliteit van 

lerarenopleiders, vindt er een verdieping plaats van het onderzoek rondom 

mentoren en een uitbreiding richting innovatieve bekwaamheden van leraren en 

lerarenopleiders mede gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen als W&T, community 

learning etc.

Reflectie in weblogs (onderzoekslijn 1)

De koppeling tussen theorie en praktijk is een centraal thema in de 

beroepsontwikkeling van (aanstaande) leraren. In ‘In de nesten werken’ is aangegeven 

dat leren op de werkplek kwetsbaar is als er niet zowel praktijk- als theoretische 

kennis wordt ontwikkeld (Hennissen, 2011). De mate waarin deze vormen van 

kennis in het bestaande curriculum ontwikkeld worden, is onderzocht door Beckers 

(2013) in de eerste paragraaf van deze publicatie. De vraag die niet onderzocht is, 

is in welke mate studenten individueel deze koppelingen maken en hun denken 

en handelen verdiepen door gebruik te maken van theoretische noties. Binnen 

het digitale Leerplein bloggen studenten eigen ervaringen, theorie en persoonlijke 

onderwijsconcepten (Mattsson, Eilertsen, & Rorrison, 2011; Patry, 2014), daarbij 

aangespoord door feedback van peers (Ertmer et al., 2007) en moderatoren. Centrale 

onderzoeksvragen die daarbij van belang zijn, zijn ‘In welke mate verbinden studenten 

theorie en praktijk in reflectieve blogs?’ en ‘Op welke manier wordt het leren van 
5
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studenten ondersteund door de feedback van peers en de input van moderatoren?’

Nieuw curriculum voor beginnende leraren (onderzoekslijn 1)

De komende jaren wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een ‘curriculum’ 

voor beginnende leerkrachten. In de CAO PO 2014 wordt aansluitend aan het 

‘startbekwaam’ afronden van de initiële opleiding gesproken over ‘basisbekwaam’ 

na 3 jaar, en over ‘vakbekwaam’ na 7 jaar in de praktijk functioneren. Deze 

ontwikkeling is ingegeven door het rapport Meijerink (2012) dat pleitte voor een 

verlenging van de periode waarin de vereiste kennis en vaardigheden geleerd 

kunnen worden naar minimaal 5 jaar na ‘startbekwaam’. Het accentueren van de 

beginnende leerkracht krijgt in Nederland ook extra vorm door de verschillende 

landelijke en regionale overheidsprojecten, zoals ‘Versterking Samenwerking 

Lerarenopleiding en scholen’ (2013), de vernieuwde regeling ‘Vierslag Leren’ 

(2015) en het doorbraakproject PO in het kader van de Limburgse Educatieve 

Agenda (2014). Centrale onderzoeksvragen die daarbij van belang zijn, zijn ‘Wat 

hebben beginnende leerkrachten nodig?’ en ‘Op welke manier kan dit het beste 

ondersteund worden door gebruik te maken van werkplekbegeleiding, coaching en 

inhoudelijke verdieping?’ en ‘In welke mate verschilt de ontwikkeling (competenties, 

welbevinden, arbeidsmarktpositie) van de beginners die deze ondersteuning hebben 

genoten van beginners die dat niet hebben?’

Leren in Communities (onderzoekslijn 2) 

Het onderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in het kader van de 

CoPs toont een gevarieerde en grote leerwinst. (par. 2.1 en 2.2). De leerwinst voor 

leden van een uit Community of Practive bestaat het (doorzien van het belang 

van) koppelen van theoretische kennis aan praktijkkennis of praktijk-handelen, het 

hanteren van een onderzoeksmatige werkwijze in de eigen praktijk en het creëren 

van draagvlak voor verbetering in het team. Studenten geven aan dat ze meer 

handvatten hebben rondom de inhoud van datgene wat onderzocht is, beter in staat 

te zijn om systematisch een praktijkprobleem aan te pakken en het belang in te zien 

van mensen met verschillende kennis in de groep. Leerkrachten geven onder meer 

aan dat ze boven water krijgen waar de school echt aan wil werken, dat ze bewuster 

naar hun eigen functioneren kijken en dat ze inhoudelijke handvatten hebben om 

onderwijs te verbeteren. Binnen het landelijke project ‘Versterken samenwerking 

lerarenopleidingen en scholen’ zijn ruim 30 CoPs ingericht op scholen. Nader 

onderzoek naar wat CoP-leden exact leren aan vaardigheden, inzichten en attitudes is 

nodig.

In het nu lopende onderzoek naar 30 CoPs staat de student centraal. Centrale 

onderzoeksvragen die in dit onderzoek naar het leren in communities gesteld worden 

zijn: ‘Wat leren studenten in CoPs aan vaardigheden, inzichten en attitudes door 

het doen van onderzoek? (Tynjälä, 2010); Aan de hand van welke leeractiviteiten 

leren studenten van onderzoek doen in CoPs? (Meirink et al., 2007; Nonaka & 

Konno, 1998) en ‘In welke mate is de werkstructuur, het innovatieve gehalte 

en het samenwerkingsklimaat van invloed op het leerproces en resultaat van 

studenten? (Wenger et al., 2002). Het onderzoek vergelijkt de uitkomsten met de 

onderzoeksresultaten van een groep studenten die onderzoek verrichten op scholen 

zonder CoP. Het onderzoek kent naast de kwantitatieve dataverzameling een 

kwalitatieve methodiek in de vorm van interviews met studenten en begeleiders om 

de mogelijke verschillen en overeenkomsten tussen de groepen (en de afzonderlijke 

CoPs) te kunnen verklaren. Eerste resultaten en conclusies worden verwacht in 

najaar 2015.

Online leren en dissemineren binnen het Leerlandschap (onderzoekslijn 2)

Binnen de tweede onderzoekslijn verricht het lectoraat i.s.m. de OU onderzoek 

naar het verbeteren van de ontwikkeling van de samenwerking in de vorm van 

verschillende vormen van leergemeenschappen (CoPs, CoLs, PLGs, etc.). De Nieuwste 

Pabo is samen met de scholen voor PO gestart met vijf bestuursoverstijgende 

Communities, genaamd Communities of Learning (CoL). De CoLs hebben als doel om 

kennis omtrent een specifiek onderwerp te onderzoeken, delen en verspreiden. In een 

CoL zitten vertegenwoordigers van de 10 besturen die samen werken tussen Weert 

en Vaals. Op dit moment zijn de onderwerpen van de CoLs Ouderbetrokkenheid, 

Pesten, Opbrengstgericht werken, Omgaan met verschillen, Beginnende Leraren. 

Komend jaar komt daar het thema 21 Century Skills bij. De CoLs hebben een 

elektronisch platform Simulise tot hun beschikking voor de communicatie en 

disseminatie. Het elektronisch platform is een belangrijke schakel in het proces om 

tot meer onderlinge samenwerking binnen CoLs, tussen CoLs en met externen (CoPs, 

overigen). te komen. De verwachting is dat het elektronische platform Simulise een 

bijdrage levert aan het leerproces en de disseminatie tussen de verschillende CoL-

leden, CoP-leden en externen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in 

dit proces binnen CoLs, tussen CoLs en met externen (CoPs, overigen).

De mentor in de rol als leraar van leraren (onderzoekslijn 3)

Centraal in de ontwikkeling van competenties van studenten op de werkplek staat 

de mentor. Een belangrijke competentie bestaat uit het ondersteunen van studenten 

bij de koppeling van praktijk en theorie. De mentor werkt daarbij vanuit de tweede 

rol (paragraaf 3.1) waarbij hij als coach de student helpt. Als leraar van leraren (eerste 

rol) wordt van de mentor verwacht dat hij zelf congruent is in zijn handelen en in zijn 

gedrag en communicatie met de student laat zien hoe hijzelf praktijk en theorie aan 

elkaar koppelt. Uit de literatuur blijkt (Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2013) dat 

mentoren dit zelf nauwelijks praktiseren. Gezien het belang van de positie van de 

mentor voor de directe ontwikkeling van de student, wordt nader onderzocht hoe dit 

ontwikkeld kan worden en wat dat oplevert voor zowel mentor als student. 
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Innovatieve bekwaamheden van leerkrachten (onderzoekslijn 3)

In de  onderwijspraktijk is waarneembaar dat veel innovaties ‘verdampen’ na 

afronding van het project en niet resulteren in een duurzame verandering. Scholen 

worstelen welke competenties medewerkers nodig hebben en zouden moeten 

ontwikkelen, als het gaat om het voortdurend innoveren van de beroepspraktijk. De 

review van Teurlings, Evers en Vermeulen (2015) wijst op het belang van participatie 

in groepen, steun en feedback van leidinggevenden en collega’s, een leerklimaat, 

aard van de innovatietaken. De innovatiecompetentes van de leerkrachten zijn 

echter onderbelicht. De centrale vraag van dit onderzoek waarin samengewerkt 

wordt met de OU en scholen voor primair onderwijs, is ‘welke bekwaamheden 

hebben leerkrachten nodig om blijvend gestalte te geven aan innovaties?’
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Bijlage 1: Output van het lectoraat 2010-2015

In deze bijlage presenteren we de ‘output’ van het lectoraat in breedste zin van 

het woord. Bij output gaat het zowel om concrete producten zoals publicaties, 

maar ook om andere vormen van kennisverspreiding zoals presentaties, 

workshops, gastcolleges, interviews. 

De tastbare output is verdeeld in presentaties op regionale, nationale en 

internationale congressen en in publicaties bestaande uit wetenschappelijke, vak- 

en overige bladen. 

Presentatie en publicaties

2010
• Graus, M. (2010). Improving the quality of mentor-student relationships by 

comparing personality traits. Posterpresentatie tijdens EAPRIL conferentie, 

Lissabon, november 2010.

• Hennissen P. (2010). Scholen als leergemeenschap. Presentatie ter gelegenheid 

van het afscheid Leo Tillmans, georganiseerd door AOSL te Sittard, Sittard, 26 

november 2010.

2011
• Beckers, H., Hennissen, P., & Moerkerke, G. (2011). Linking theory and practice 

in teacher education. Presentatie tijdens EAPRIL conferentie, Nijmegen, 23-25 

november 2011.

• Graus, M., Vriesema, M., & Kierkels, K. (2011). Creating a learning community 

in primary school by boosting the learning process between mentor and 

student teacher. Presentatie tijdens EAPRIL conferentie, Nijmegen, 23-25 

november.

• Hennissen, P. (2011). CoPs binnen professionele leergemeenschappen. 

Presentatie tijdens de startconferentie CoPs, Heerlen, 12 januari 2011.
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In Vogelvlucht zit er bijna op. Wij hopen dat u 
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het lectoraat de afgelopen jare verricht zijn.  
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Bijlage 2: Vensterruit CoP

De 5 hoofdtekeningen in deze uitgave symboliseren 5 essenties waar effectieve 

CoPs voortdurend rekening mee houden. Elke tekening kan gebruikt worden als 

een vensterruit om te kijken naar het eigen functioneren en sterke en zwakke 

kanten te benoemen. 

 
Inhoud
Welk thema?

Waarom dat thema?

Wat is het mysterie/probleem/vraag?

Welke structuur is nodig?

Welke nieuwe dingen geven energie?

Proces, omgaan met elkaar
Wie doet er mee?

Wat doet ieder?

Hoe is de omgang met elkaar?

Wie geeft leiding of volgt?

Wat gebeurt er met de inhoud? 

Proces, de weg ernaar toe
Komt de groep vooruit?

Loopt de kar vanzelf?

Wat zorgt ervoor dat de groep vooruit gaat?

Is het een geëffend pad?

Welke onderzoekstappen zet de groep?

Omgeving, stakeholders
Zorgen groepsleden voor elkaar?

Zorgen groepsleden voor externen?

Wie zijn diegenen die kijken naar de groep?

Wat vinden die belangrijk?

Hoe betrek je ze bij de groep?

Doel, richting
Waar gaat alles naar toe?

Wat is het hoofddoel?

Hoe complex is het doel?

Is er een heilige graal?    

Wat is er als het doel behaald is?

162 163



Ron Bertisen
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School.

 

Als management assistente ondersteunt zij de lector en de leden van 

de kenniskring waar nodig.

Telefonisch is zij te bereiken bij Zuyd Hogeschool te Heerlen onder 

nummer 045-400 6820 of op 06 141 68506.

Margreet Vriesema

Margreet Vriesema is werkzaam binnen de Nieuwste Pabo als docent 

en vakgroepleider van domein Nederlands, als teamleider Onderwijs 

Ondersteunend Personeel, als studieloopbaanbegeleider en als lid van 

de examencommissie. Binnen de kenniskring onderzocht Margreet de 

rol van de studieloopbaanbegeleider binnen de Nieuwste Pabo. 

Anneriet Florack

Anneriet Florack is docent Rekenen – wiskunde en voorzitter van de 

toetscommissie binnen de Nieuwste Pabo. Haar onderzoeksproject 

‘Bewust en bekwaam toetsen’ dat ze binnen de kenniskring 

uitvoerde, sloot mooi aan op de praktische werkzaamheden op 

toetsgebied binnen de organisatie. 

Ze is nu lid van de kenniskring van het Zuyd-Lectoraat Professioneel 

Beoordelen en verricht onderzoek naar de geldigheid van de 

toetskaders van Zuyd.
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Linda Verheijen

Linda Verheijen, docent onderwijskunde en pedagogiek 

bij de Nieuwste Pabo heeft samen met Susan 

Beckers gewerkt aan onderzoek naar de rol van de 

studieloopbaanbegeleider. 

Susan Beckers

Susan Beckers, voormalig docent Nederlands, nu 

werkzaam bij Fontys Lerarenopleiding Sittard, heeft samen 

met Linda Verheijen gewerkt aan onderzoek naar de rol 

van de studieloopbaanbegeleider

 

Paul Hennissen

Paul Hennissen is lector Opleiden in de School bij de 

Nieuwste Pabo in Sittard, onderdeel van Zuyd Hogeschool 

en Fontys Hogescholen. In zijn werk als lector geeft hij 

leiding aan de kenniskring en projectmedewerkers.

Hij begeleidt lerarenopleiders bij het doen van 

praktijkonderzoek en verzorgt (inter)nationaal presentaties 

en workshops over onderwerpen als mentoring, 

communities en leergemeenschappen, en de ontwikkeling 

van de school als opleidingsschool. Hij is lid van de 

stuurgroep van een internationaal netwerk rondom 

Opleiden in de School.
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De Nieuwste Pabo is dé opleiding waar (aanstaande) 

leerkrachten met een nieuwsgierige blik worden 

opgeleid voor vernieuwend basisonderwijs.
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