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Onderzoeksmiddag Veldwerk: Aanstormend talent wordt gezien! 

 

Woensdagmiddag 11 mei 2016 
Locatie: de Nieuwste Pabo - Sittard 

 

Opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard 
Opleidingsschool Zuid-Limburg 

Lectoraat Opleiden in de School/dNP 
Leerlandschap van communities 

www.denieuwstepabo.nl/lectoraat 
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Voorwoord 

 

Beste deelnemer, 
 

Van harte welkom op de Onderzoeksmiddag Veldwerk van de Nieuwste Pabo vóór en dóór 
leraren (in opleiding), getiteld Onderzoeksmiddag Veldwerk. Jij bent één van de ruim 250 
deelnemers. Deze middag staat in het teken van ontwikkelen van en ruimte voor aanstormend 
talent, anderen inspireren en inspiratie opdoen om zelf aan de slag te gaan met onderzoek in het 
veld, alleen of samen met collega’s in Communities of Practice (CoP) of Communities of 
Learning (CoL). De inhouden en presentaties tijdens deze middag laten zien, dat er sprake is van 
een groeiend Leerlandschap van Communities in Limburg! 
 

Je ziet op de voorpagina hoe de verbinding tussen ´onderwijs´ en ´onderzoek´ wordt 
gesymboliseerd met als opdracht: Verbind onderwijs en onderzoek! De vraag is wanneer we 
onderzoek inzetten om het onderwijs te verbeteren? Het ligt voor de hand om onderzoek vooral 
in te zetten als het gaat om complexere en weerbarstige vraagstukken, waarvan de kern niet 
helder is en/of oplossingen niet zomaar voorhanden zijn. Er is in ieder geval een context van 
onzekerheid. De oriënterende stappen van het onderzoeksproces helpen om het probleem beter 
te kunnen benoemen en gericht te bestuderen. Het zijn juist deze eerste stappen die bijdragen 
aan een andere manier van kijken. Het is meer denken dan doen. De ervaringen van de laatste 
jaren leren ons dat aanstaande en zittende leerkrachten die met onderzoek aan de slag gaan 
rondom een specifieke thematiek het meeste leren van de oriëntatiefase op het thema. In plaats 
van direct een oplossing aandragen, gaan leerkrachten eerst samen nadenken over wat nu 
precies het probleem of de situatie is. Hierdoor ontstaat een attitudeverandering bij de leerkracht, 
die te kenmerken is als ´onderzoekend´. Het is die houding die ons in het onderwijs de komende 
jaren veel voordeel kan opleveren. Het verrichten van onderzoek wordt langzamerhand iets van 
elke leerkracht en vormt onderdeel van het werk in het onderwijsveld. Vandaar de titel: 
Onderzoeksmiddag Veldwerk.  
 

Tijdens de Onderzoeksmiddag kunnen we kennismaken met wat onderzoek ons allen oplevert 
aan kennis en ontwikkeling. Een scala aan onderwerpen komt aan bod. Een greep uit de 
onderwerpen: ouderbetrokkenheid, gedrag van leerlingen, drama, onderzoekend leren, muziek, 
rekenen, kleuters, excellentie, beginnende leraren. Maar ook thema’s als bevlogenheid, 
doceerstijlen, teamrollen, systeemdenken, opbrengstgericht werken en coöperatief leren. Kortom: 
laat je verrassen! 
 

Voor aanstormend talent, derde- en vierdejaars studenten, biedt de Onderzoeksmiddag ook de 
mogelijkheid zich te profileren binnen het onderwijsveld, zoals recent een alumnus van dNP op 
YouTube liet zien. De organisatie biedt een podium om het onderzoek, waar gedurende een half 
jaar aan gewerkt is, aan het veld te tonen. Om deze profilering te stimuleren wordt vanaf dit jaar 
de PosterPrijs voor de beste posterpresentatie beschikbaar gesteld. Deze zal aan het einde van 
de middag uitgereikt worden door oud-studente van dNP Vera Curfs. 
 

In dit boekje tref je relevante inhoudelijke en logistieke informatie over de middag aan. De 
middag start met een presentatie van een bekende trainer uit het Limburgse betaald voetbal die 
vertelt hoe hij omgaat met talentontwikkeling, groepsvorming en met teleurstellingen! Vervolgens 
zijn er twee workshopsrondes met presentaties over onderzoek door de (aanstaande) 
leerkrachten, CoPs, CoLs en academische basisscholen. De organisatie, gevormd door het 
Lectoraat Opleiden in de School en het Leerlandschap van Communities, vertrouwt erop dat de 
Onderzoeksmiddag wederom een succes wordt en spreken hoop uit dat kennisdeling door en 
met leraren (in opleiding) in deze vorm de komende jaren een duurzaam karakter krijgt. 
 

Tot slot bedanken we iedereen die een bijdrage levert aan de Onderzoeksmiddag, wensen we 
alle deelnemers een inspirerende en plezierige middag toe en hopen je volgend jaar opnieuw te 
begroeten. 
 

Namens de organisatie 

Paul Hennissen, Lector Opleiden in de School
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Praktische informatie 
 
Organisatiecommissie 

 Carlos Veraart   c.veraart@kom-leren.nl 

 Paul Hennissen  p.hennissen@denieuwstepabo.nl  

 Jacqueline Nieskens j.nieskens@kom-leren.nl (secretariaat) 

 Marco Buijsers  m.buijsers@denieuwstepabo.nl  
  
Locatie 
De Nieuwste Pabo (dNP) 
Mgr. Claessensstraat 4 
6131 AJ Sittard 
Tel. 08850-79666 
 
Bereikbaarheid en parkeren 
Trein: Vanaf station Sittard is het 5 minuten lopen naar het gebouw dat naast de Sittardse schouwburg ligt.  
Auto: Kom je met de auto dan kun je vlakbij parkeren: 

 Je kunt op deze middag gratis gebruik maken van de gemeentelijke parkeerplaats gelegen naast het 
Fontys-gebouw, bekend onder P12. De exacte locatie is te vinden m.b.v de link 

 https://www.parkme.com/nl/lot/150401/parkeerterrein-mgr-claessenstraat-p12-sittard-the-netherlands  

 Als je de kaart (pagina 16) op een duidelijk zichtbare plaats neerlegt in de auto, weten de Boa’s dat je 
bezoeker bent van de Onderzoeksmiddag. Knip deze kaart uit het programmaboekje. 
 
Ingang en ontvangst 
De ingang voor de Onderzoeksmiddag is aan de voorzijde van het gebouw (zie plattegrond achterin). 
Vanaf 13.00 uur kun je je aanmelden bij de informatiebalie. Je ontvangt dan het gedrukte 
programmaboekje en een kop koffie/thee. 
 
Infobalie en secretariaat 
Tijdens de middag is de informatiebalie, tevens secretariaat, permanent operationeel. Je kunt hier tijdens 
de middag terecht met logistieke en praktische vragen. Jacqueline Nieskens zal je te woord staan. Je kunt 
haar op die dag ook telefonisch bereiken onder nummer 06-10477182. 
 
Kiezen van twee parallelsessies 
De officiële start is om 14.00 uur met een plenaire bijeenkomst in de Grote Zaal van de Schouwburg. 
Aansluitend zijn er twee workshoprondes; de eerste om 14.45 uur, de tweede om 15.45 uur. Per ronde kun 
je één workshop kiezen. Elke sessie duurt 45 minuten. Aan de hand van de informatie in dit boekje kun je 
vooraf of tijdens de middag twee sessies kiezen. Om het keuzeproces te vergemakkelijken is over de 
inhoud van de sessies verderop in het boekje achtergrondinformatie opgenomen. Je kunt niet vooraf 
intekenen voor bepaalde sessies. Tijdens de middag ga je naar die sessies waar jouw interesse naar 
uitgaat. Daarbij geldt het adagium ‘vol is vol’. 
 
Plattegrond 
Achterin dit boekje tref je een plattegrond aan waarop je de lokalen van de parallelsessie kunt vinden. 
 
Helpdesk media-ict 
Zaalvoorzitters en presentatoren kunnen bij problemen met de mediavoorzieningen om assistentie ter 
plaatse vragen via telefoon 08850-79623. Eddy Teunissen zal je dan van dienst zijn. Je kunt ook de IT-
medewerkershelpdesk bellen via telefoon 08850-77777. 
 
Koffie, thee en water 
Koffie, thee en water zijn doorlopend beschikbaar in het ovaal op de begane grond.  
 
Zaalvoorzitters/discussianten 
Bij de posterpresentaties van de studenten is een zaalvoorzitter aanwezig die de tijd bewaakt en de 
bijeenkomst leidt. Bij de overige presentaties bewaken de presentatoren zelf de tijd van maximaal 45 
minuten per sessie. 
 
Borrel 
Na de afsluiting kun je onder het genot van een drankje en een hapje napraten over de middag. Ook 
hiervoor ben je van harte uitgenodigd.

mailto:c.veraart@obsderegenboog.nl
mailto:p.hennissen@denieuwstepabo.nl
mailto:j.nieskens@kom-leren.nl
mailto:m.buijsers@denieuwstepabo.nl
https://www.parkme.com/nl/lot/150401/parkeerterrein-mgr-claessenstraat-p12-sittard-the-netherlands
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Programma-overzicht 

 
 

13.30 uur  Inloop en ontvangst deelnemers van de middag met koffie/thee 
   Ingang Fontys/Zuyd-gebouw, Mgr. Claessenstraat 4 te Sittard 
 

 
Eerste en plenaire deel 
 
Het eerste en plenaire deel van de middag vindt plaats in de Grote Zaal van de Sittardse 
Schouwburg. De zaal is binnendoor bereikbaar via de kantine van het gebouw. 
 
14.00 uur  Carlos Veraart Opening 
   Projectleider Leerlandschap van Communities 
 
14.05 uur  Trainer betaald voetbal 
 Wat kunnen we in onderwijsland leren van trainers 
      uit het betaald voetbal? 
 Over talentontwikkeling, groepsvorming & 
      teleurstellingen 
14.35 uur  Carlos Veraart Afsluiting 
 

 
Tweede deel 
 
Het tweede deel van de middag vindt plaats in de lokalen van het gebouw (zie voor exacte 
locaties de overzichten verderop in dit boekje). 
 
14.45-15.30 uur Ronde 1  Posterpresentaties studenten en CoP-onderzoeken 
 
15.45-16.30 uur Ronde 2  Presentaties CoP/CoL-onderzoeken 
 

 
Derde deel 
 
Het derde deel van de middag vindt plaats in het auditorium op de begane grond (zie voor exacte 
locaties overzichten verderop in dit boekje). 
 
16.30 uur  Vera Curfs  Uitreiking PosterPrijs 2016 
  Leerkracht, ex-deelnemer 
 
  Paul Hennissen Afsluiting en borrel 
  Lector Opleiden in de School 
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14.45 – 15.30 uur Ronde 1: Posterpresentaties studenten en CoPs 
 
In deze ronde zijn in 8 lokalen posterpresentaties door studenten en in 4 lokalen presentaties 
door CoPs. Bij de posterpresentaties wordt gestart met korte posterpresentaties (per student 5 
tot 10 minuten). Aansluitend is er discussie over de onderzoeken. 
 

Posterpresentaties 4de jaars studenten 

 

Onderzoek binnen de Academische Pabo / lokaal 0.06 
Voorzitter/discussiant: Rens Gresnigt 

 

 Celine Leblanc: Bevlogen voor de klas. EmmaCollege 

 Anneloes van Kerkhof: Zelfvertrouwen, ondersteuning en attitude t.o.v. wetenschap- en 
techniekonderwijs. Bs de Boemerang 

 Marjolein Quodbach: De invloed van de doceerstijl facilitator en de affiniteit met onderzoekend leren op 
de motivatie om een traject voor hoogbegaafden te starten. Bs de Perroen 

 Franka Bosma: Pesten Bs de Duizendpoot 

 

Onderzoekend leren en W&T / lokaal 0.07 
Voorzitter/discussiant: Marcel Gijsen 

 

 Sanne Stams: Onderzoekend leren.  Bs de Hovenier 

 Caroline Lumens: Wetenschap & Techniek, gewoon doen. Bs de Neerakker 

 Gaby Peeters: Natuurlijk nieuwsgierig: onderzoekend leren. Bs Ell 

 

Interactie en samenwerking / lokaal 0.08 
Voorzitter/discussiant: Henk Acampo 

 

 Iris Lenferink: Rollen binnen een team. Bs de Spoorzoeker 

 Fleur Hermans: Het gedrag van leerlingen tegenover een leerkracht. Bs de Meyster 

 Maud van Wissen. Coöperatief leren – waarom moeilijk doen als het ook samen kan?! Het effect van 
doorgaande lijn coöperatief leren op boeiend onderwijs voor leerlingen. Bs Gerardus Majella 
 

Sociaal-emotioneel & Pesten / lokaal 0.09 
Voorzitter/discussiant: Charles Vandalon 

 

 Sanne Heijmans: Daar zit muziek in! Verbeteren van sociaal-emotionele ontwikkeling m.b.v 
muziekonderwijs. Bs de Kameleon  

 Michelle Laschet: Onderwijsbehoeften. Bs St. Martinus 

 Britt Dachus: Pesten - Heeft het inzetten van een lessencyclus over cyberpesten invloed op de 
bewustwording van de rollen van kinderen, en hun eigen rol, binnen (cyber)pesten? Bs de Leerlingst 

 

Beter leren rekenen / lokaal 1.01 
Voorzitter/discussiant: Rick Kierkels 

 

 Veronique Bessems: Kunnen leerlingen binnen leerroute 3 toch automatiseren? Bs de Triangel & SBO 
Bernardus 

 Damaris Smit: Iedereen kan leren rekenen: het effect van remediërend spelmateriaal. Bs de Caroussel 

 Nadine Haas: Hoe kunnen kinderen geholpen worden bij het automatiseren van sommen. Bs de 
Harlekijn 

 

Kleuters & talent / lokaal 0.13 Collegezaal  
Voorzitter/discussiant: Ingrid van Mulkom 
 

 Maartje Meessen: Werken aan talenten bij kleuters: dat doen wij al. Bs de Steltloper 

 Laura Koster: Hoe daag je leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uit in de klas? Bs de Perroen 
 Sandra Smeets: Slim omgaan met ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters. Bs Hulsberg 
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Systemen, integratie en uitdaging / lokaal 1.13a 
Voorzitter/discussiant: Henk van den Heuvel 
 

 Sander Nijhof: Het is toch DRAMAtisch - Integratie van het vak Drama. Bs de Bron 

 Robert Steskens: Op zoek naar een uitdaging: extra uitdaging voor excellente leerlingen. Bs de 
Baandert 

 Sabrina Jutten: Systeemdenken in de klas. Bs Angela 

 

Kleuters & zelfstandigheid / lokaal 2.27c 
Voorzitter/discussiant: Irene Triebels 
 

 Shannan Rompelberg: Zelfverantwoordelijk leren bij kleuters. OBS de Binnenstad 

 Esther Geurts: Het versterken van plannen in het rollenspel bij kleuters. Bs de Horizon 

 Joyce van den Bosch: 'Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn - Loesje': Effect 
van samenspelen tussen kinderen van bs de Triangel & SBO Bernardus. 

 
 

Presentaties door CoPs 

 

Ouders als educatieve partners? / lokaal Paboplein 
Voorzitter/discussiant: Lissy Janssen 
 

De ouders als educatieve partners is een veelgehoorde kreet op basisscholen. Basisschool Spaubeek zou 
de ouders graag als hun educatieve partner zien. Om dat te realiseren, is het van belang om te weten wat 
de ouders eigenlijk willen. De 4

de
 jaarsstudent van basisschool Spaubeek heeft een enquête afgenomen bij 

alle ouders van bs Spaubeek om in beeld te brengen of de ouders als educatieve partner van de school 
willen functioneren. Laat je verrassen!! 

 

 Lissy Janssen – 4
de

 jaarsstudent CoP Ouderbetrokkenheid. Bbs Spaubeek 
 

Leesbevordering / lokaal 0.04 
Voorzitter/discussiant: Margo Bongaerts 
 

Als school willen we lezen schoolbreed bevorderen in samenwerking met de bibliotheek die in ons gebouw 
aanwezig is. Tijdens de eerste fasen van het onderzoek is gekeken naar de inzet van de bibliotheek bij 
leesbevorderingsactiviteiten en de mogelijke koppeling met de doelen van Taal in beeld 2. Dit heeft geleid 
tot de volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen wij in samenwerking met de schoolbibliotheek 
leesbevorderingsactiviteiten inzetten om doelen van de taalmethode taal in beeld 2 te bereiken?” 

 

 Margo Bongaerts; CoP Lezen. Bs de Hovenier Montfort 
 

De veilige school / lokaal 1.13 
Voorzitter/discussiant: Els Breukers 
 

De basisscholen hebben al langer een verplicht pestprotocol, maar de praktijk wijst uit dat dit protocol niet 
voldoende is om adequaat met pestgedrag om te gaan en dit op een goede manier te hanteren in de 
dagelijkse praktijk. Basisschool de Hovenier realiseert zich, dat er sprake is van pestgedrag dat niet altijd 
direct zichtbaar is. Wij gaan een ontwerponderzoek vormgeven; het plannen van gouden weken in 3 
clusters, groepsgewijs regels vaststellen in doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. 
 

 Els Breukers & Evelien Mevissen; CoP Pesten. Bs. de Hovenier Montfort 
 

Onderzoekend leren / lokaal 2.13 
Voorzitter/discussiant: Annemarie Kaanen 
 

We willen een beeld geven van hoe we onderzoekend leren bij ons op school in de klas vormgeven. Na 
een uitgebreide oriëntatie en meerdere kleine onderzoekscycli bevinden we ons nu in een fase van 
experimenteren, vieren en delen. We willen zowel onze succesverhalen als ook onze zoektochten met 
jullie delen. 

 

 Annemarie Kaanen, Astrid Crutzen; CoP Omgaan met verschillen. bs Amby Maastricht 
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15.45 – 16.30 uur Ronde 2: Parallelsessies door CoPs en CoLs 
 
In deze ronde zijn in 17 lokalen presentaties door 15 CoPs en 2 CoLs. 

 
Presentaties door CoPs 

 
Onderzoekend en ontwerpend leren / lokaal 0.04 
Voorzitter/discussiant: Emy Houben 
 

Op Academische Opleidingsschool de Hovenier werken de leerlingen regelmatig op een onderzoekende 
en ontwerpende manier. We gebruiken hiervoor de zeven fases van onderzoekend leren (Van Graft & 
Kemmers, 2007). Op weg naar een onderzoekende aanpak lopen de leerkrachten tegen een aantal 
problemen aan.  Ze weten vaak niet wat ze van hun leerlingen kunnen verwachten op het gebied van 
onderzoekend leren en hoe ze dit kunnen implementeren. Aan ons als CoP de uitdaging om leerkrachten 
handvaten aan te reiken om onderzoekend en ontwerpend leren in de klas vorm te geven.  
 

 Anna Folkertsma, Sjoerd Huskens en Sanne Stams – CoP W&T. Bs de Hovenier Montfort 
 

Gedrag & PBS / lokaal 0.06 
Voorzitter/discussiant: Sandra Fermont 
 

De kartrekker van de CoP 'gedrag' neemt je mee in de stappen die deze CoP-groep tot nog toe heeft 
gezet. Deze presentatie is tweeledig en zal zich richten op zowel de inhoudelijke, als de procesmatige kant 
van dit onderzoek. Onderwerpen van gesprek zullen zijn:* Hoe breng je gedrag (schoolbreed) in kaart?* 
Welke methodieken m.b.t. gedrag zijn bestudeerd? * (SW)PBS schoolbreed introduceren- Hoe neem je het 
hele team mee in het onderzoek? * De rol van de LIO-student? * Welke onderzoeksvaardigheden zijn van 
belang om een onderzoek goed te starten? 

 

 Sandra Fermont; CoP Pesten. Bs De Neerakker Heythuysen. 
 

Jonge Kind: samenwerking PO & SBO / lokaal 0.07 
Voorzitter/discussiant: Bart Goffin 
 

In Gulpen werken basisschool Triangel en SBO Bernardus intensief samen bij het ontwerpen van een 
nieuwe geïntegreerde leeromgeving voor kinderen. De CoP onderzoekt de vraag: In hoeverre kunnen 
beide scholen samenwerken op het gebied van omgaan met verschillen bij het jonge kind, specifiek de 
kleutergroepen? 

 

 Bart Goffin, Jill America & Joyce van den Bosch; CoP Omgaan met verschillen. Bs Triangel & SBO 
Bernardus Gulpen 
 

Ouderbetrokkenheid & educatief partnerschap / lokaal 0.08 
Voorzitter/discussiant: Wim Giesen 
 

We willen als school in samenwerking met de studenten het proces presenteren dat wij de afgelopen 2 jaar 
hebben doorlopen als CoP Ouderbetrokkenheid/Educatief Partnerschap. Hoe zijn we begonnen, welk 
traject hebben we bewandeld, waar staan we nu en welke stappen willen we nog gaan nemen. Hoe willen 
we op onze school, via de 21

e
-eeuwse vaardigheden en het strategisch beleid van SPOLT, de ouders 

bewustmaken van het belang van Ouderbetrokkenheid/Educatief Partnerschap bij hun kind. Het document 
van Peter de Vries, Ouderbetrokkenheid 3.0 hebben we hierbij steeds als grondslag gebruikt. 

 

 Corrie Schrader, Mike van Malssen, Stan Kroeze, Wim Giesen; CoP Ouderbetrokkenheid. Bs De Klink 
Grathem 
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Hoogbegaafdheid / lokaal 0.09 
Voorzitter/discussiant: Anne Klinckenberg 
 

Het proces van de CoP Hoogbegaafdheid onder de vlag van CoL opbrengstgericht werken. Leden van de 
CoP groep presenteren ook samen met de LIO. Laat je verrassen door deze presentatie. 

  

 Ellen Dritty, Marian Ritzen, Kim Halmans, Anne Klinckenberg, Evelyn Moonen, Marjolein Quodbach – 
CoP Opbrengstgericht werken. Bs Tarcicius Heerlen 

 

Verhogen betrokkenheid van leerlingen / lokaal 1.01 
Voorzitter/discussiant: Ivo Thijssen 
 

De huidige kinderen leren in de 21ste eeuw. In de toekomstige maatschappij worden andere vaardigheden 
als belangrijk gezien. Er is steeds meer vraag naar banen die vragen om flexibiliteit en probleemoplossend 
vermogen (SLO, 2014). Om deze vaardigheden te integreren in het huidige onderwijs heeft Kennisnet 
(2015) een model ontwikkeld waarin de 21

e
-eeuwste vaardigheden zijn verwerkt. Dit model onderscheidt 

zeven competenties die, naast de kernvakken taal en rekenen, zouden moeten bijdragen aan de 
betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van kinderen. De CoP zal zich richten op het 
verhogen van de betrokkenheid van leerlingen. De Verrekijker benadrukt het belang van de vaardigheden: 
samenwerken, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren, presenteren en creatief zijn. 

  

 Ivo Thijssen, Els Coolen, Veerle Smolenaers dNP3 en Gaby Peeters LIO; CoP Opbrengstgericht 
werken. Bs de Verrekijker Ell 

 

Onderzoekend leren / lokaal 1.13 
Voorzitter/discussiant: Silvia Vennix 
 

Onderzoekend leren is niet meer weg te denken in ons onderwijs. De onderzoeksvraag was: Hoe kunnen 
we alle kinderen meenemen in onderzoekend leren en leren de goede onderzoeksvraag en deelvragen te 
stellen? We laten zien hoe je een onderzoeksvraag kunt stellen en op welke wijze de kinderen de 
onderzoeksvraag beantwoorden. We hebben een structuur en algoritmes ontwikkeld waardoor de kinderen 
vrij zelfstandig in groepjes hun vragen beantwoorden. 

 

 Silvia Vennix, Anniemiek Jacobs; CoP Omgaan met verschillen. Bs Titus Brandsma Brunssum 
 

Agressie en conflicten: Laveren tussen leerproces en productdoelen / lokaal 2.13 
Voorzitter/discussiant: Henk Gabriel 
 

Tijdens de presentatie schetsen we hoe Basisschool Schinveld de afgelopen twee schooljaren heeft 
geoefend in het werken met een CoP.  Omdat we naast een procesdoel ook een productdoel hadden, 
namelijk minder verbale, lichamelijke en ondergrondse agressie tussen de leerlingen en meer 
constructieve oplossingen bij conflicten, kunnen we aan de hand van concrete voorbeelden laten zien, hoe 
praktijkonderzoek in de school werkt. 
 

 Henk Gabriel; CoP Pesten. Bs Schinveld 
 

Een CoP: HOE doe je dat eigenlijk? / lokaal 2.27b 
Voorzitter/discussiant: Inge Bisschoff 
 

We gaan bij deze presentatie vooral kijken naar HOE het werken in een CoP in de praktijk gaat. Wat is de 
rol van stagiaires, hoe zijn we begonnen, waar zijn we tegenaan gelopen, wat levert het ons op? In deze 
presentatie gaan we NIET in op de inhoud van onze CoP  'Pesten'. Aan de hand van stellingen / 
uitspraken gaan we in kleine groepjes ervaringen uitwisselen en delen. 
 

 Inge Bisschoff, Phili van Domburg, Michelle Laschet, Nathalie Derhaag, Inge Bastings, Inge Jansson, 
Mieke Hortulanus, Astrid Claessens – CoP Pesten. Bs St. Martinus Gronsveld & Bs de Bundeling 
Bunde 
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Lopende vergadering als manier om collega's bij de CoP te betrekken / lokaal 2.27c 
Voorzitter/discussiant: Manon Mertens 
 

Op welke manier kun je een lopende vergadering inzetten rondom stellingen om je collega's (buiten de 
CoP) mee te laten denken over een bepaald onderwerp? Waar loop je tegen aan? Wat wordt als positief 
ervaren bij deze werkvorm? De deelnemers gaan deze werkvorm ervaren en kunnen deze bevindingen 
meenemen naar de eigen praktijk 
 

 Véronique Derrez, Ine Nijsten en Manon Mertens; CoP Pesten. Bs Kirkeveldsje Schimmert 
 

De sociale speelplaats / lokaal 3.01 
Voorzitter/discussiant: Patricia van Reenen 
 

Hoe kunnen we de sociaal-emotionele vaardigheden op het gebied van buiten spelen verbeteren? Het 
belang van critical friends, breed draagvlak creëren. Het belang van eigenaarschap, verantwoordelijkheid. 
 

 Patricia van Reenen, Daisy Fonteyn; CoP Pesten. Bs de Kameleon Weert 
 

 

 Presentaties door CoLs 

 

Als starter aan het werk, doe je ook mee? / Paboplein 
Voorzitter/discussiant: Cor Verstraelen 
 

De CoL Begeleiden beginnende leerkracht wil een concept opzet delen waarin werkplekbegeleiding, 
intervisie en coaching een duidelijke plek krijgen. Drie bouwstenen waarbij een beginnende leerkracht 
gesteund wordt tijdens zijn proces van startbekwaam naar basisbekwaam. Een mooi verhaal, maar hoe 
ziet dat nu uit in de praktijk? In onze presentatie laten we u kennis maken met onze theorie gekoppeld aan 
onze eerste ervaringen/geluiden uit de praktijk. 

 

 Cor Verstraelen, Gert Schefman, Carla Brull, Bas Verkennis. CoL Beginnende Leraren 
 

DNA van 21e-eeuwse docentvaardigheden / lokaal 1.13a 
Voorzitter/discussiant: Ankie van de Broek 
 

21
e
-eeuwse vaardigheden zijn hot. Iedereen heeft ervan gehoord en lijkt ermee bezig te zijn. Het waarom 

is inmiddels duidelijk. De focus en uitdaging van de CoL 21
e
-eeuwse vaardigheden ligt juist bij het 'hoe'. 

Daarom houden we ons in deze CoL bezig met vragen als: Hoe gaan leerkrachten hier in de dagelijkse 
praktijk mee om? Over welke 21

e
-eeuwse vaardigheden beschikt een kind aan het einde van groep 8? 

Welke mindset heeft een leerkracht nodig om oog te hebben voor die onderwijskundige momenten waarop 
21

e
-eeuwse vaardigheden gecombineerd kunnen worden met vakgerichte leerinhouden? Kortom, welk 

DNA heeft een leerkracht van de 21e eeuw nodig in zijn dagelijks functioneren en in de begeleiding van de 
kinderen in hun ontwikkeling! Tijdens de presentatie nemen we jullie mee in onze zoektocht naar het 
antwoord op eerder genoemde vragen. 

 

 Ed Toussaint, Roger Thomassen Roger, Jack Meijs. CoL 21
e
-eeuwse vaardigheden 
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Begane grond 
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Eerste verdieping 
 



13 
 

 

Tweede verdieping 
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Derde verdieping 
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PARKEERKAART 
 

 https://www.parkme.com/nl/lot/150401/parkeerterrein-mgr-claessenstraat-p12-sittard-the-netherlands 
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