
HOOFDSTUK 1: CURRICULUM

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?

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).
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3de positie Instituutsopleider

2de positie Schoolopleider

1de positie Mentor

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.

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).
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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.”
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