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 Onderzoeksplan instituut kalenderjaar 2016 

 
Instituut 

 

Naam instituut: De Nieuwste Pabo 

 
 

(interim) Directeur:  Henk van de Heuvel 

 
 

Lector(en): Paul Hennissen (Opleiden in de School) 

 
 

 

Doel en doelgroep van dit document 

Belanghebbenden bij het inzicht in plan & verantwoording ter zake van het onderzoek zijn – naast  

direct betrokken instituutsmanagement, lector(en) en medewerkers – het CvB (interne sturing en 

beheersing), de HBO-raad (brancherapportage), NVAO (kwalititeitsborging ) 

Dit document vormt mede de basis voor: 

 De bijdrage van Fontys aan de brancherapportage onderzoek van de HBO-raad. 

 De verantwoording van de resultaten op de speerpunten uit de onderzoeksnota in het 

jaarverslag van Fontys. 

 Het monitoren van de jaarlijkse voortgang in de vierjarige lectoraatsplannen. 

 De kwaliteitsborging (VKO) en interne sturing en beheersing (op basis van kaderstellende 

onderzoeksnota en de Fontys Kwaliteitsagenda) door en in opdracht van het CvB.    

De indeling van dit onderzoeksplan is gebaseerd op het format voor MACON/MARAP 2015, waarin 

een verkorte weergave wordt opgenomen van de plannen en speerpunten die in dit document meer 

uitgebreid en diepgaand worden omschreven. Referentiekader daarvoor is de onderzoeksnota van 

Fontys. De diverse elementen daarvan zijn opgenomen in de kopteksten. 

Het team Onderzoek van de Dienst O&O verzorgt vanuit een regierol de input voor brancherapportage 

en jaarverslag. Tevens voorziet de Dienst O&O de onderzoeksplannen en –verantwoordingen van een 

analyse ten behoeve van het CvB om Fontysbrede resultaten, trends en/of knelpunten in relatie tot de 

Onderzoeksnota zoveel mogelijk inzichtelijk te maken.  
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Acties onderzoeksplan 2016/ speerpunten onderzoeksnota 

Participatie: 

 
Investeren in door onderzoek gevoede curricula. 

 

Geef concreet aan op welke wijze onderzoek en de resultaten van onderzoek invloed hebben op de 
curricula.  
Wat zijn de beoogde resultaten, wie zijn betrokken, wat wordt er gerealiseerd in 2016? 

a. Verbetering kwaliteit van specifieke beroepsproducten die studenten periodiek maken. (RB) 
b. Versterking koppeling tussen praktijk en theorie in blogs, die studenten schrijven naar 

aanleiding van praktijkervaringen (MGr) 
c. Verbetering kwaliteit feedback in beoordelingsgesprekken op de werkplek. (IT) 
d. Aanscherping visie t.a.v. de mate waarin student zelfsturend of zelfregulerend te werk mogen 

gaan tijdens de opleiding. (MGij) 
e. Verbetering curriculumonderdeel ‘onderwijsgroep’ dmv onderzoek naar functioneren (HA). 

Resultaten afgelopen kalenderjaar:  

Ad a. Instrument om beroepsproduct periode 2 te analyseren is ontwikkeld, met alle 
betrokkenen (schoolopleiders, slb’ers, vakdocenten en onderwijskundigen besproken.  
Ad b. Instrument om koppeling praktijk en theorie te meten. Uitgetest op studenten jaar 1 t/m 
4; resultaat is dat instrument ontwikkeling bij studenten laat zien gedurende de opleiding. 
Ad c. Op basis van onderzoek is training voor schoolopleiders aangepast en uitgevoerd. 
Getrainde werkplekbeoordelaars zijn in staat om gerichter adequate feedback te geven. 
Afgelopen jaar opnieuw een groep van 10 schoolopleiders getraind. Positieve resultaten. 
Ad d. Theoretisch kader afgerond en gepresenteerd (oktober 2014) aan collega’s. Onderzoek 
in de praktijk gestart; data verzameld. 
Ad e. Op basis van resultaten onderzoek heeft curriculumcie curriculumonderdeel 
‘onderwijsgroep’ aangepast. 

 

 
Investeren in onderzoekend vermogen van docenten 

 

Welke activiteiten staan gepland of worden al uitgevoerd om de onderzoeksvaardigheid van docenten 
te vergroten? Hoeveel docenten komen in aanmerking voor deze scholing, wat is de betrokkenheid 
van het lectoraat bij deze scholing, op welke wijze wordt deze scholing vorm gegeven? Welke eisen 
stelt het instituut aan de docenten die de afstudeeronderzoeken begeleiden? 

 
De lector is direct betrokken en verantwoordelijk voor het bevorderen van het onderzoekend 
vermogen van docenten en studenten en het vormgeven van de onderzoekslijn in het curriculum 
samen met de kartrekker, docenten en werkgroep onderzoek. 
 
In kalenderjaar 2014 zijn 6 centrale scholingsmomenten gericht op versterken 
onderzoeksvaardigheden voor alle docenten die onderzoek begeleiden (bij dNP zijn dat bijna alle 
docenten). De scholingsmomenten worden verzorgd door de kartrekker onderzoek, docenten 
onderzoek en ondersteund door de lector. De scholing vindt plaats tijdens centrale momenten in 
week 5 en 10 van elke periode.  
 
De docenten die afstudeeronderzoeken begeleiden, dienen zelf onderzoeksvaardig te zijn op een 
hoger niveau dan de studenten zelf: dat betekent extra trainingen, masters of OU modules onderzoek 
volgen. Daarnaast is er individuele en groepsbegeleiding voor diegenen die ‘beginnend’ zijn of vragen 
hebben. 
 
60% van de docenten participeert in CoPs, specifieke groepen leerkrachten en studenten, op scholen 
voor PO, waarin systematisch onderzoek wordt verricht. In die groepen ontwikkelen docenten 
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onderzoeksvaardigheden door te participeren. 

Resultaten afgelopen kalenderjaar:  (niet nu maar pas in najaar 2015 invullen) 

In 2015 is de scholing op 7 centrale momenten geplaatst en de tijd opgenomen in de 
jaartaakbelasting.  Bovendien is sedert eind april 2013 de lector expliciet betrokken bij het opbouwen 
van en verantwoordelijk voor de ontwikkelingslijn onderzoek in het curriculum. 
Het aantal master-afgestudeerden docenten is in 2015 toegenomen met … en het % is … Er 
zijn 2 docenten, die elders een master volgen. 
  
Er zijn vier docenten die een promotietraject volgen. Er zijn drie docenten die extra 
onderzoeksmodules volgen bij de Open Universiteit, in het kader van een master, schakelprogramma 
of aparte modules.  

 

 
Investeren in onderzoekend vermogen van studenten. 

 

Op welke wijze maken onderzoeksvaardigheden integraal deel uit van het curriculum? In welke 
studiejaren?  
Op welke wijze worden deze vaardigheden in het afstudeerwerkstuk beoordeeld? Wat is de 
betrokkenheid van het lectoraat? 

 
Vanaf leerjaar 1 wordt gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. Gedurende de eerste twee leerjaren 
zijn er 8 integrale thema’s waarbinnen ook onderzoeksvaardigheden zijn geïntegreerd: enquêteren, 
interviewen, formuleren van onderzoeksvragen, resultaten analyseren, etc. Er vindt toetsing van 
kennis of onderzoek plaats binnen de periodetoetsen. 
Vanaf leerjaar 3 wordt separaat gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. In leerjaar 3 (6 ects) leren 
studenten om een onderzoeksplan te maken gekoppeld aan sociaal emotionele problematiek in de 
klas of gekoppeld aan het thema van de CoP. In leerjaar 4 (10 ects) voeren studenten individueel een 
praktijkonderzoek uit gekoppeld aan concrete vraagstukken in hun eigen school c.q. de CoP. 
De beoordeling van de vaardigheden vindt zowel in leerjaar 3 als 4, eerst twee keer formatief en een 
keer summatief plaats. Ten behoeve van de beoordeling zijn formats ontwikkeld in samenspraak met 
HKE. De lector is direct betrokken bij de ontwikkeling van de formats. 
 

Resultaten afgelopen kalenderjaar:  

 
Er is een handboek onderzoek waarin de gehele curriculumlijn onderzoek beschreven staat. Het 
onderzoekscurriculum voor leerjaar 4 is voor de tweede keer volledig uitgevoerd. De tevredenheid bij 
studenten en docenten was duidelijk toegenomen t.o.v. het jaar ervoor. Belangrijke aanpassingen in 
2014_2015 waren de versterking van de schrijflijn, die zorgdraagt dat studenten beter een verslag 
kunnen schrijven; de go/no go –beslissing van slb’er aan het einde van periode 13; de volledige 
beschrijving van het 4de jaarsprogramma was ter beschikking bij aanvang studiejaar. De 
beoordelingsformats zijn goedgekeurd door de toetscommissie en worden dNP breed gebruikt zowel 
bij de formatieve beoordelingsmomenten als bij de summatieve in studiejaar 2014-2015. 
 

 

Prioritering: 

 
Aanbrengen van focus en massa in de onderzoeksprogrammering. 

 

Welke inhoudelijke keuzes zijn gemaakt voor de onderzoeksprogrammering?  
Wat is de invloed geweest van het beroepenveld op het vaststellen van de 
onderzoeksprogrammering? 
Op welke wijze wordt er in de programmaring samenwerking gezocht met andere Fontys 
hogescholen en lectoraten? Wat wordt er het komende kalenderjaar aan samenwerking 
gerealiseerd? 

- Het onderzoek is gericht op de speerpunten van dNP: opleiden in de school, W&T. De 
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keuzes voor Opleiden in de School zijn gemaakt in het kader van de innovatieve agenda van 
Limburg om samen met de besturen voor PO de ontwikkeling van het onderwijs te 
versterken. Onderzoek is een middel om aanstaande en zittende leerkrachten samen te laten 
werken rondom voor de praktijkrelevante problemen. Het beroepenveld is zelf direct 
betrokken bij de opzet en ontwikkeling van de onderzoekslijnen binnen het lectoraat Opleiden 
in de School. Binnen dit lectoraat is expliciete aandacht voor het ontwikkelen van 
Communities en Professionele Leergemeenschappen op basisscholen, een directe vraag 
vanuit de besturen uit de regio. 

- Er is benchmarking met HKE rondom afstudeeronderzoeksverslagen. 
- Samen met de lectoraten van Quinta Kools, Bob Koster en Anouke Bakx wordt olv Quinta 

Kools door Fontys het jaarlijks congres voor Europese lerarenopleiders voorbereid en 
georganiseerd in augustus 2016. 

 

Resultaten afgelopen kalenderjaar:  

- In het voorjaar 2015 heeft positieve evaluatie plaatsgevonden van het lectoraat Opleiden in 
de School. Op basis van het rapport van de visitatiecommissie zijn er verbeteringen 
aangebracht voor de nieuwe periode van het lectoraat 2015-2019.  

- Tijdens de inspiratiemiddag van Fontys (november 2014) verzorgde het lectoraat een 
presentatie met Bob Koster (FLOT) en Frank Crasborn (FLOS) rondom formeel leren op de 
werkplek. 

 

 
Voorrang voor innovatief onderzoek dat over de grenzen van instituten wordt uitgevoerd, 
binnen een (regionaal) netwerk van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. 

 

Hoe verzekert het instituut zich ervan dat relevant praktijkgericht onderzoek wordt gedaan, met 
thema’s die van belang zijn voor onderwijs, beroepenveld  en kennisontwikkeling? Wat wordt er het 
komende jaar aan samenwerking gerealiseerd binnen een regionaal netwerk van kennisinstellingen, 
scholen en bedrijven en overheid 2014? 

 
Het instituut heeft 5x per jaar overleg met alle bestuurders van po-scholen tussen Weert/Reuver en 
Maastricht/Vaals. Op basis van dit overleg worden keuzes gemaakt t.o.v. aanpassingen van 
curriculumonderdelen en het verrichten van onderzoek. Twee speerpunten die daarbij van belang 
zijn:  

- onderzoek in het kader van W&T, dNP kent een traditie van promoties en onderzoeken die 
niet alleen in de regio maar in heel Nederland invloed hebben;  

- onderzoek in het kader van het lectoraat OidS gericht op het versterken van het leren van 
aanstaande en zittende leerkrachten (incl. lerarenopleiders) op de werkplek. Dit sluit aan bij 
de gezamenlijke ambities van de besturen om excellente leraren op te leiden in 
leerwerkgemeenschappen en om samen op te leiden. De ontwikkeling van schoolspecifieke 
Communities of Practice (CoP) en schooloverstijgende Communities of Learning (CoL) staat 
in de belangstelling van andere regio’s.  

 

Resultaten afgelopen kalenderjaar:  

Noem maximaal drie voorbeelden van succesvol, relevant praktijkgericht onderzoek. 
Met welke vijf bedrijven, instellingen, verenigingen, scholen, stichtingen, heeft het instituut hierbij het 
meest intensief samengewerkt? Wat zijn zichtbare (neven)effecten van die samenwerking? 

- De eerste groepen CoPs en Professionele Leergemeenschappen laat zien, dat scholen zich 
daadwerkelijk ontwikkelen en dat dit mede afhankelijk is van het leiderschap, de structuur en 
cultuur binnen de school. In de lectoraatspublicatie ‘In Vogelvlucht’ is onderzoek hieromtrent 
beschreven. 

- De academische basisscholen verrichten systematisch praktijkgericht onderzoek, publiekelijk 
te volgen via de website www.aopol.nl . Zie verder ook het Jaarverslag 2014. 

- De lectoraten en kennisinstellingen van de Kempel, dNP, Fontys Eindhoven en OU hebben 
een gezamenlijke onderzoeksaanvraag ingediend met Continuum Kerkrade. Het verzoek is 
niet ingewilligd, maar de aanvraag heeft de samenwerking tussen de partners versterkt. 

http://www.aopol.nl/
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De samenwerking is gericht op de volgende participanten. Besturen voor PO: Movare, Innovo, kom 
Leren, Kindante, Mosalira, Triade, Swalm en Roer, SPOLT, Meerderweert.  
Verder wordt samengewerkt met het Welten Instituut van de Open Universiteit, voorheen afdeling 
LOOK, met de UM i.v.m de Educatieve Agenda en met Continuum Kerkrade, Pabo de Kempel en 
Fontys HKE. 
Zichtbare neveneffecten zijn het vertrouwen dat er samen geleerd wordt en ontwikkeld wordt, 
hetgeen de basis is voor goed onderwijs in Limburg. 

 

 
Afstemming op landelijk geprioriteerde sectoren, ondermeer in nationale en Europese 
subsidietrajecten, met bijzondere aandacht voor gezondheid& techniek, ethiek en sociale 
innovatie. 

 

Heeft het instituut aansluiting bij het landelijke TOP- sectorenbeleid? Wat onderneemt het instituut om 
nationale en internationale onderwijs- en onderzoekssubsidies te verwerven? Welke projecten zijn 
gestart/ onderhanden in de verslagperiode? 

 
Het instituut beweegt zich vooral op basis van haar speerpunten en onderneemt gericht acties 
rondom deze speerpunten. Op deze manier is er subsidie binnengehaald voor de Academische 
Opleidingsschool, in 2013 subsidie verkregen voor Versterken van het samenwerkingsverband 
Opleiden in de School, gericht op verdere samenwerking in de regio tussen besturen voor PO en 
dNP en in 2014-2015 voor doorbraakproject voor beginnende leraren in het kader van EAL. 
 
Onderzoek in het kader van het EAGLE project gericht op het systematisch analyseren van 
pedagogische en didactische bekwaamheden met als doel om elkaars bekwaamheden te erkennen, 
waardoor internationale uitwisseling vergemakkelijkt wordt. Het betreft een internationaal project 
onder leiding van Technische Universiteit van München, met partners uit 6 landen. 
 

Resultaten afgelopen kalenderjaar:  

- Er is een concreet jaarverslag van de Academische Opleidingsschool voorhanden over het 
2014. 

- Er is een toekenning voor subsidie Versterking Samenwerking scholen PO en 
lerarenopleiding PO voor de periode 1 januari 2014 t/m 31 juli 2017. Activiteitenplan 2014-
2015 is voorhanden: over het algemeen positieve resultaten met enkele verbeterpunten. 

 

Performance: 

Speerpunten kwaliteitszorg/ follow up audits op onderzoek 2014 

 
Kwaliteitszorg: versterken van de kwaliteitszorg onderzoek in de instituten. 
 

 

Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan eventuele afspraken die vastgelegd zijn in een 
verbeterplan naar aanleiding van een interne (geïntegreerde) opleidings- en onderzoeksaudit, een 
externe BKO-audit (uitgevoerd tijdens de visitatie van een opleiding)  of aan suggesties van de 
commissie Lectoren & Lectoraten bij de aanvragen voor nieuwe lectoraten of verlengingen van 
bestaande. 

 
De visitatiecommissie van dNP beoordeelt de onderzoeksvaardigheden van 4de jaarsstudenten als 
voldoende. Verbeteringen zijn echter zeker mogelijk t.a.v goedkeuring onderzoeksopzet in beginfase, 
begeleidingsstructuur en de verdieping middels theorie. In de aanpak van 2014_2015 is er een 
go/nogo – beslissing ingevoerd aan het einde van periode 13 t.a.v de onderzoeksvraag en de opzet 
van het onderzoek. Daarnaast is met alle begeleidende docenten de structuur van de begeleiding 
gedurende 6 gezamenlijke momenten verder besproken en afgestemd. Tenslotte is er expliciet meer 
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Omvang onderzoeksactiviteiten 2015 

Onderzoeksinzet, onderdeel HBO- monitor (peildatum 1 januari 2015) 

 

Categorie 

 

Totaal aantal 

 

Totaal FTE’s 

Aantal 

gepromoveerden 

1. Lectoren 1  1 

2. Docenten en andere onderzoekers 8  1 

3. Promovendi 4   

4. Ondersteuning 1  

5. Studenten   

 

 

Tabel 1: In 2013 gerealiseerde inkomsten voor onderzoek  

 

 

 

 

 

 

Gerealiseerde inkomsten in K€ 

 

Eigen bijdrage Fontys in K€ 

 

Rijksbijdrage  

 

 

 

 

RAAK 

 

  

 

 

Internationaal 

 

 

 

 

Centres of Expertise 

 

 

 

 

Overig 

 

 

 

 

Factsheet  

Personele samenstelling studiejaar 2016  

Naam  Functie  Naam kenniskring Periode  

Lectoraat Opleiden in de School 

Paul Hennissen lector Opleiden in de School (OidS) Sept 2015 – aug  

aandacht voor de theorie in de ondersteunende colleges en bij de beoordeling. Daarnaast wordt 
onderzocht om in jaar 2 expliciet binnen een beroepsproduct aandacht te besteden aan de verdieping 
middels theorie, ter voorbereiding op het verkennen van theorie tijdens onderzoek in jaar 3 en 4. 
 
 

Te verwachten ontwikkeling in het aantal fte’s gedurende het studiejaar 2016. De verwachting is 

dat het aantal toeneemt i.v.m. de start van het doorbraakproject rondom beginnende leerkrachten 

en het bijbehorende onderzoek. 
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Leden van de kenniskring 

Marcel Graus Lid Oids Sedert 2011, verlengd per 1 september 

Karin Sillen Lid Oids Gehele periode, in het kader van het EAGLE 

project 

Emily van Gool 

(namens werkveld) 

Lid Oids Vanaf 1 september 

Marco Buijsers Lid Oids Vanaf 1 september 

Henk Acampo Lid  Oids Gehele periode, in het kader van project 

Leerlandschap van Communities 

Ellen Siebenlist Lid Oids Gehele periode, in het kader van project 

academische opleidingsschool en leerlandschap 

van Communities 

Ankie van de Broek Lid OidS Vanaf 1 september 

Linda Verheijen Lid Oids Gehele periode, in het kader van het project 

academische opleidingsschool 

    

Ondersteuning lectoraat 

Naam  Management 

assistente 

Mieke Faessen Sedert 2011, verlengd per 1 september 

 

Betrokkenheid bij andere lectoraten 

Naam  Functie Naam kenniskring Periode 

Mieke Koeslag Lid Professionaliseren (Zuyd) Gehele periode 

Anneriet Florack Lid Beoordelen (Zuyd) Gehele periode 

Charles Vandalon Lid Normatieve professionaliteit 

(Fontys) 

Gehele periode 

 

 

Kennisdisseminatie 

Lijst van publicaties  Aantal  Titel  Jaar uitg. door Lector  door Kenniskring  

Boek 1 In Vogelvlucht, overzicht van 

vier jaar lectoraatsonderzoek 

Opleiden in de School 

2015 x x 

Congressen/ symposia Ongeveer 

10 per jaar 

Professionele 

Leergemeenschappen & 

CoPs, Reflectief bloggen 

Zowel 2015 

als 2016 

x x 
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Congres dNP en 

onderzoek 

1 Onderzoeksmiddag voor alle 

CoP-scholen, 3de en 4de jaars 

2015 (3 juni) 

2016 (11 

mei) 

x x 

Congressen/ symposia, 

als organisator  

2 Symposium KIB Zuyd: leren 

in leergemeenschappen  

(door lectoraat OidS ism 

andere faculteiten Zuyd) 

Ontwikkeling van 

Internationaal Practicum 

Netwerk wereldwijd rondom 

leraren opleiden vanuit de 

werkplek. 

Symposium KIB Zuyd 

november: 21eeuwse 

vaardigheden en leren in 

CoP. Daarnaast KIB 3 maart 

Sittard en 17/18 maart 

Maastricht. 

27-11-14 

 

 

maart 2015 

Malta 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

  

 

Activiteiten voor de professionele praktijk 

Aard van de activiteit Resultaat  In opdracht van bedrijf , 

school, instelling, vereniging, 

stichting. 

Uitgevoerd 

door Lector  

Uitgevoerd door 

Kenniskring 

 

     

     

     

 

 

Kennisontwikkeling 

 

Begeleiding 

promotietrajecten 

Thema’s en titel onderzoek Naam promovendi Betrokken universiteiten 

 Teamleren Mieke Koeslag UM 

 Nederlands Gertrud Cornelissen UvA 

 W&T Lou Slangen TU/e 

 W&T Rens Gresnigt TU/e 

    

 

Onderzoek in samenwerking 

met universiteiten/ andere 

 

Thema’s 

 

Betrokken instelling 
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kennisinstellingen 

   

Ism 6 buitenlandse partners EAGLE (EVC trajecten voor VVE/Jonge Kind) o.l.v. TUM München 

Gastdocentschappen Thema’s Aantal/ jaar Betrokken instelling 

    

    
Gastcolleges Thema’s Aantal/ jaar Betrokken instelling 

 X-factor in 

mentorgesprekken 

1 Pabo Tilburg 

    

    

Lezingen op congressen Thema’s Congres Aantal/ jaar 

 Leren in Communities 

Symposium 

KIB-dag  Zuyd Hogeschool 

nov. 2015 

 

1 

 M-factor VELON Congres  

 Reflectief Bloggen VELON Congres & ORD 

Leiden 

2 

    

    

 

 

Participatie maatschappelijk debat 

 

Activiteit Thema Soort platform / medium Aantal Jaar 

Kritische lectoren Lerarenopleiding in de 21eeuwse eeuw 10 ‘educatieve’ lectoren 4x 2015-2016 

     

     

 


