
 1 

 
Lectoraat Opleiden in de School 

Strategisch beleidsplan 2015-2019    

     

 

Dhr. Paul Hennissen 

Lector Opleiden in de School 

Opleiding de Nieuwste Pabo  

25 juli 2015 

 

 

 

Leden van de kenniskring 

 

Mevr. Mieke Faessen  

Dhr. Marcel Graus 

Mevr. Karin Sillen 

Mevr. Ankie van de Broek 

Mevr. Emily van Gool 

Dhr. Henk Acampo 

Mevr. Ellen Siebenlist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 2 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 2 

Inleiding ................................................................................................................................. 3 

1. Bestuursbeleid hogescholen t.a.v. onderzoek en onderwijs ............................................... 4 

2. Opleiding de Nieuwste Pabo ............................................................................................. 5 

3. Lectoraat Opleiden in de School ........................................................................................ 6 

4. Onderzoekslijnen c.q. thema’s ........................................................................................... 8 

4.1 Onderzoekslijn 1: Het curriculum ................................................................................. 8 

4.2 Onderzoekslijn 2: Leerwerkgemeenschappen .............................................................. 9 

4.3 Onderzoekslijn 3: Kwaliteit van lerarenopleiders ........................................................ 11 

5. Werkplan voor de kenniskring voor de komende vier jaar ................................................ 13 

Bijlage 1: Beoogde resultaten lectoraat ............................................................................... 14 

Bijlage 2: fte kenniskring ...................................................................................................... 16 

Bijlage 3: Gebruikte documenten ......................................................................................... 17 



 3 

Inleiding 

 

Voor u ligt het strategisch beleidsplan 2015-2019 van het lectoraat Opleiden in de School. 

Het lectoraat is integraal onderdeel van de Nieuwste Pabo (dNP), een 

samenwerkingsverband tussen Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen. Het strategisch 

beleidsplan beschrijft kort het beleid m.b.t. onderzoek en onderwijs van beide hogescholen, 

de Nieuwste Pabo, het lectoraat Opleiden in de School, en gaat verder in op de 

onderzoekslijnen en het werkplan van het lectoraat. Tenslotte is als bijlage een overzicht van 

de door het lectoraat te realiseren resultaten opgenomen.  

 

Het strategisch beleidsplan biedt een kader voor de activiteiten die het lectoraat in deze 

periode uitvoert en kan worden gebruikt om keuzes die het lectoraat maakt te verantwoorden 

zowel binnen de hogescholen als daarbuiten naar het omringende scholenveld. 

 

Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen zijn in 2010 een gezamenlijke opleiding tot leraar 

basisonderwijs de Nieuwste Pabo gestart. De integrale verantwoordelijkheid voor de 

opleiding ligt bij de directeur die direct verantwoordelijkheid aflegt aan de stuurgroep dNP, 

bestaande uit een CvB-lid van Zuyd, respectievelijk Fontys.  

 

Het strategisch beleidsplan van het lectoraat Opleiden in de School sluit aan bij het belang 

van praktijkgericht onderzoek binnen het hoger beroepsonderwijs, de kenniscirculatie met 

het beroepenveld en de mogelijkheid tot participeren in meerjarige onderzoeksprogramma’s 

samen met onderzoeksinstellingen als de OU en UM in de regio. 

 

Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat kent een viertal functies: 

 verbeteren van het curriculum ‘Opleiden in de School’ van de Nieuwste Pabo; 

 het versterken van kennisontwikkeling, kennisdeling en kenniscirculatie;  

 het versterken van de professionaliteit van opleiders; 

 verbeteren van de externe oriëntatie. 
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1. Bestuursbeleid hogescholen t.a.v. onderzoek en onderwijs 

 
 
Het onderzoek is gericht op de stelselmatige vernieuwing en verbetering van de 

beroepspraktijk waartoe opgeleid wordt en komt tot stand in nauwe samenwerking met het 

werkveld (Fontys, 2012; Zuyd 2014). De dragende krachten achter deze innovatiestrategie 

zijn de lectoraten en kenniskringen, die synergie bevorderen – extern door samenwerking 

met derden, intern door kennisdeling. Zij stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie 

van kennis. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de regionale partners wordt 

de ontwikkeling van de professie vormgegeven door een verbinding van onderwijs, 

onderzoek en levenlang leren aan te gaan. 

 

De interactie van opleiding en onderzoek zorgt voor professionals die vooraan staan bij de 

ontwikkeling van het beroep. Doordat zij zijn opgeleid in praktijkgericht onderzoek, 

beschikken de professionals over vaardigheden om kennis te verwerven, nieuwe kennis te 

ontwikkelen en kennis te verspreiden in hun beroepsuitoefening. De ambitie van beide 

hogescholen is dat elke professional, elke opleiding en elk bedrijf of instelling actief 

betrokken is bij onderzoek. 

 

Het lectoraat Opleiden in de School is onlosmakelijk verbonden met de Nieuwste Pabo. De 

afstemming, programmering, inzet van medewerkers voor het behalen van afgesproken 

resultaten, samenwerking met omgeving en aanpalende kenniscentra, bespreekt de lector 

periodiek met de directeur, waarbij de laatste hierin eindverantwoordelijk draagt. Directeur en 

lector stellen op basis van consensus tenminste jaarlijks hun plannen vast. 

 

Zuyd (2014) formuleert meerdere doelen direct gerelateerd aan onderzoek. Op de eerste 

plaats is al het praktijkgericht onderzoek sterk verbonden met de opleidingen. Op de tweede 

plaats is een internationaal profiel zichtbaar in de onderzoeksprogramma’s. Op de derde 

plaats wordt er gericht op de kwaliteit van het onderzoek geïnvesteerd in professionaliteit van 

medewerkers. Op de vierde plaats sluiten onderzoeksprogramma’s aan op de behoeften van 

de stakeholders en de regio. Op de vijfde plaats vindt er continu toepassing van kennis in de 

praktijk plaats. 

 



 5 

2. Opleiding de Nieuwste Pabo  

 

De opleiding voor leraren basisonderwijs in Limburg, de Nieuwste Pabo, biedt kwalitatief 

hoogwaardig en vernieuwend onderwijs voor initieel en postinitieel onderwijs in de 

educatieve sector voor Zuid- en Midden-Limburg. De Nieuwste Pabo draagt bij aan het 

opleiden en professionaliseren van een proactieve en innovatieve beroepsgroep, die 

voortdurend in staat is het eigen onderwijs kritisch te analyseren, te onderzoeken en te 

verbeteren, mede op basis van (inter-)nationale kennis en die zich daarbij weet te verhouden 

tot het maatschappelijk krachtenveld waarbinnen geopereerd wordt (Kritische Reflectie, 

2014). 

 

De Nieuwste Pabo stelt basisschoolleraren in staat uit te blinken in het beroepenveld dat het 

beste bij hen past. Het curriculum is gebaseerd op de gedefinieerde beroepscompetenties, 

kennisbases, Dublindescriptoren en betekenisvolle beroepstaken en richt zich op zelfstandig 

(leven lang) leren en excelleren. Het curriculum is praktijkgericht opgebouwd met, waar 

mogelijk een wetenschappelijke onderbouwing (Evidence Based Practice, Practice Based 

Evidence), waarbij de nadruk ligt op multi-professionele samenwerking in 

leerwerkgemeenschappen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een kritisch 

wetenschappelijke attitude en het gebruik van praktische en theoretische kennis om het 

handelen te legitimeren en te verbeteren. Om aan de genoemde kaders te voldoen en de 

integratie van praktijk- en theoretische kennis te realiseren, is de totale opleidingstijd qua 

werkplek verdeeld in 60% op het opleidingsinstituut en 40% op de opleidingsscholen. 

 

De Nieuwste Pabo werkt op het gebied van onderwijs, onderzoek en professionalisering in 

Zuid- en Midden-Limburg voortdurend samen met de schoolbesturen van primair onderwijs, 

alsmede met de belangrijke kennisinstellingen in Limburg: de OU, UM, Zuyd Hogeschool en 

Fontys Hogescholen (convenanten opleidingsschool ‘Zuyd’ 2013, ‘Fontys’ 2009; Educatieve 

agenda, 2014). De vaak verkokerde relatie tussen scholen en lerarenopleidingen wordt 

opgeheven en het eenrichtingsverkeer in de nascholing van ervaren en beginnende leraren 

maakt plaats voor professionele leergemeenschappen van leerkrachten, aanstaande 

leerkrachten, instituutsopleiders en andere experts. Het curriculum voorziet er in dat 

uiteindelijk alle studenten samen met leerkrachten en instituutsopleiders in 

leergemeenschappen op basisscholen werken. Het lectoraat draagt hieraan bij door het 

realiseren van de brugfunctie tussen (inter-)nationale wetenschappelijke kennisontwikkeling 

en innovatie van de onderwijspraktijk. 
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De Nieuwste Pabo vormt een professionele leergemeenschap die herkenbaar is in het 

beroepenveld. Medewerkers en studenten worden uitgedaagd hun professionaliteit optimaal 

te ontwikkelen in samenspraak met alle betrokkenen bij het opleiden van leerkrachten. 

Medewerkers en afgestudeerden zijn teamspelers, voelen een grote betrokkenheid bij de 

opleiding en onderwijs, hebben passie voor onderwijs, zijn trots op wat ze doen en gaan voor 

kwaliteit.  

 

3. Lectoraat Opleiden in de School  

 

De aanleiding voor het inrichten van het lectoraat Opleiden in de School houdt nauw verband 

met de door de overheid, de lerarenopleidingen en de schoolbesturen gekozen 

innovatiestrategie. Het doel van deze strategie is om ten behoeve van de kwaliteit van het 

leraarschap, de kwaliteit van de scholen en de kwaliteit van de lerarenopleidingen de handen 

ineen te slaan in de vorm van duurzame regionale samenwerkingsverbanden. In deze 

samenwerkingsverbanden staan de kennisproducerende en kennisgenererende functie 

tussen de verschillende samenwerkingspartners centraal. De regionale 

samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in Limburg willen met behulp van deze 

strategie een antwoord geven op de afnemende aantallen leerlingen (krimp) en de 

toenemende kwaliteitseisen ten aanzien van het niveau van leerlingen (lectoraatsaanvraag, 

2009; Educatieve Agenda, 2014). 

 

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

valorisatie) in de school- en opleidingspraktijk, wordt gestreefd naar een hogere 

leeropbrengst voor leerlingen en studenten en een hoger niveau van functioneren van 

beginnende en ervaren professionals in de scholen en de lerarenopleidingen. In het 

bijzonder wordt nieuwe kennis ontwikkeld ten aanzien van het inrichten van professionele 

leergemeenschappen, de werking en inhoud van het curriculum op het instituut en in de 

school voor zowel initiële als inductiefase, de kwaliteit van leerkrachten en lerarenopleiders. 

Onderzoek vindt plaats in samenwerking met andere lectoraten binnen en buiten de 

betrokken hogescholen en met externe partners van universiteiten en hogescholen. 

 

Gekwalificeerde (a.s.) leerkrachten en kenniskringleden verrichten onderzoek in hun eigen 

praktijk en organisaties. De (a.s.) leerkrachten verrichten onderzoek binnen de eigen 

schoolpraktijk en de kenniskringleden verrichten onderzoek binnen de onderzoekslijnen op 

het niveau van de samenwerkingsverbanden (bovenschools). De verrichte onderzoeken 
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sluiten aan bij de relevante thematieken van de organisatie(s) en bij de cyclus van 

systematisch verbeteren (Hennissen, 2011; Hennissen, 2015). Onderzoek vormt een 

onlosmakelijk onderdeel van kwaliteitsverbetering op individueel, klassen- en school- of 

instellingsniveau. Mede om die reden is de lector voorzitter van de groep voor kwaliteitszorg 

van het curriculum. Omdat de verbinding tussen lectoraat en opleiding te versterken, is de 

lector lid van het management team (MT) van de Nieuwste Pabo, conform het 

lectorenstatuut (Zuyd, 2015).  

 

Toegepast onderzoek van kwaliteit vereist gekwalificeerde- en enthousiasmerende leden van 

de kenniskring en promovendi met goed toegerust ondersteunend personeel. Zij zijn 

‘professionals in the lead’ en in staat om kennis en ervaring te vertalen naar 

instituutsopleiders, studenten, schoolopleiders en leerkrachten van scholen. Een beperkte 

groep docenten, van wie bekend is dat ze zich verder willen ontwikkelen in onderzoek, wordt 

ingezet en gecoacht bij onderzoeksprojecten, rekening houdend met de budgettaire 

mogelijkheden. In het geval van promotietrajecten wordt samenwerking gezocht bij 

hoogleraren (UM/OU,TU/e), terwijl de dagelijkse begeleiding wordt gefaciliteerd door het 

lectoraat (lector en senior onderzoekers). In overleg met de directeur stuurt de lector als 

ultiem “professional in the lead” onderwijs en onderzoek in samenhang aan en zoekt vanuit 

zijn taakomschrijving naar interne en externe (inter-)nationale partners.  

 

De kwaliteitszorg voor onderzoek vanuit het lectoraat onderscheidt zich van de systematiek 

die geldt voor het academische onderzoek. Voor onderzoek op en vooral vanuit het lectoraat 

geldt dat uitwerkingen van onderzoeksonderwerpen tot stand komen in directe interactie met 

kennisvragers, waaronder de sleutelpersonen van de Nieuwste Pabo en van de 

partnerscholen. Het lectoraat stemt gezamenlijke thematieken af die van belang zijn voor de 

regio (bv. Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid) maar initieert of draagt tevens 

passende nieuwe (inter-)nationale thema’s aan, passend bij de ambities (bv. 21st Century 

Skills) van de Nieuwste Pabo of het lectoraat. 
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4. Onderzoekslijnen c.q. thema’s 

 

Ook de komende jaren slaan (onderwijs-)instellingen in Limburg 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 etc., de handen ineen om samen te werken aan de versterking van het 

onderwijs op alle niveaus. 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 de kern 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 betreft zowel aanstaande als beginnende en zittende 

leerkrachten. 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 plaats als een uitbreiding richting een 

curriculum voor beginnende leraren. 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. 

 

4.1 Onderzoekslijn 1: Het curriculum 

 
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 tijdens de eerste lectoraatsperiode (Hennissen, 2015). De vraag die 

niet onderzocht werd, is in welke mate studenten individueel deze koppelingen maken en 

hun denken en handelen verdiepen door gebruik te maken van theoretische noties. Binnen 
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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), opleiders en moderatoren. 

Centrale vragen die onderzocht worden zijn: Wat leren studenten door reflectief te bloggen 

en welke feedback van peers en opleiders zorgt voor adequate ondersteuning? 

 

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?’ In welke mate verschilt de 

ontwikkeling (competenties, welbevinden, arbeidsmarktpositie) van de beginners die deze 

ondersteuning hebben genoten van beginners die dat niet hebben? 

 

Onderzoekslijn 1: Curriculum 

Toelichting: Onderzoek naar de gebruikte opleidingsdidactiek en de gehanteerde 

opleidingsinhoud en de mate waarin deze bijdragen aan expertiseontwikkeling bij studenten. 

1. In welke mate leren studenten door in reflectieve blogs theorie en praktijk met elkaar 

te verbinden? 

2. Op welke manier wordt het leren van studenten ondersteund door de feedback van 

peers en opleiders? 

3. In welke mate draagt een inductieprogramma voor beginnende leerkrachten bij aan 

hun competenties, welbevinden en arbeidsmarktpositie vergeleken met beginners 

niet hebben deelgenomen? 

 

4.2 Onderzoekslijn 2: Leerwerkgemeenschappen 
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Het onderzoek dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in het kader van de CoPs 

(Communities of Practice) toont een gevarieerde en grote leerwinst (Hennissen, 2015, par. 

2.1 en 2.2). De leerwinst voor leden van een CoP bestaat uit 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 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. 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. 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).  

 

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 (Community of Learning), PLGs (Professionele 

Leergemeenschappen) etc.]. De communities hebben het elektronisch platform Simulise tot 

hun beschikking voor de communicatie en disseminatie. Dit 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). 

 

Onderzoekslijn 2: Leerwerkgemeenschappen 

Toelichting: Onderzoek naar de ontwikkeling van Communities of Practice, leraarsnesten en 

de eisen die dit stelt aan opleidingsscholen als professionele leergemeenschappen.  

1. Wat leren deelnemers in CoPs aan vaardigheden, inzichten en attitudes door het 
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doen van onderzoek? Welke leeractiviteiten en andere factoren dragen bij aan het 

leren van studenten die onderzoek doen in CoPs?  

2. In welke mate wordt het netwerk van community-leden vergroot door het werken aan 

een thema binnen een CoL? 

3. Op welke manier ontwikkelen opleidingsscholen zich als professionele 

leergemeenschappen en welke interventies leveren daartoe een bijdrage? 

 

4.3 Onderzoekslijn 3: Kwaliteit van lerarenopleiders 

 

De kwaliteit van de opleiding is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de 

lerarenopleiders die aanstaande en zittende leerkrachten begeleiden en beoordelen in hun 

ontwikkeling. Lerarenopleiders zijn in ieder geval alle instituutsopleiders, schoolopleiders en 

mentoren, die in de begeleiding en beoordeling betrokken zijn. Naast het beheersen van de 

vereiste begeleiding- en beoordelingsvaardigheden, is het van belang dat de taken (c.q. 

rollen) tussen de verschillende lerarenopleiders goed op elkaar zijn afgestemd. dNP gaat 

ervan uit dat lerarenopleiders die op het niveau van Partners in Leren functioneren ook 

kunnen voldoen aan de standaard die als instapeis voor de beroepsregistratie als 

lerarenopleider gehanteerd wordt. 

 

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 (Hennissen, 2015, par. 

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. 

 

In de  onderwijspraktijk is waarneembaar dat veel innovaties ‘verdampen’ na afronding van 

het project en niet resulteren in een duurzame verandering. Scholen worstelen met de vraag 

welke competenties medewerkers nodig hebben en zouden moeten ontwikkelen, met het 

oog op 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 



 12 

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? 

 

 

Onderzoekslijn 3: Kwaliteit van lerarenopleiders 

 

Toelichting: Onderzoek gericht op verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleiders. 

1. Taken (rollen) van en taakverdeling (rolverdeling) tussen betrokkenen bij het 

vormgeven van leren op de werkplek. 

2. Op welke wijze koppelen mentoren praktijk en theorie in hun voorbeeldgedrag en 

communiceren dit met hun studenten. 

3. Welke bekwaamheden hebben leerkrachten nodig om blijvend gestalte te geven aan 

innovaties? 
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5. Werkplan voor de kenniskring voor de komende vier jaar 

 

Het lectoraat stimuleert de verbetering van het curriculum van de lerarenopleiding en de 

leerwerkgemeenschappen op de scholen. Het lectoraat versterkt kennisontwikkeling, 

kennisdeling en kenniscirculatie door het verrichten van de verschillende onderzoeken, het 

verzorgen van presentaties op scholen en tijdens congressen in binnen- en buitenland en het 

opbouwen en versterken van een netwerk om kennis te laten circuleren. 

Het lectoraat levert een substantiële bijdrage aan de verbetering van de professionaliteit van 

opleiders door het verzorgen van trainingen aan mentoren, schoolopleiders, 

instituutsopleiders en leidinggevenden betrokken bij Opleiden in de School. 

Het lectoraat onderhoudt contacten met de regionale stakeholders, nationale en 

internationale organisaties, lectoraten en universiteiten. Het lectoraat initieert nieuwe 

ontwikkelingen die van belang zijn voor de verbetering van het opleiden in de school.  

 

Tabel 1: Tijdsplanning onderzoeken 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Curriculum      

1.1 Leren in blogs      

1.2 Ondersteunen blogs      

1.3 Inductie      

Leerwerkgemeenschap      

2.1 Leren in de CoP1      

2.2 Netwerk CoL2      

2.3 PLG3 condities      

Kwaliteit opleiders      

3.1 Taken / rollen      

3.2 Mentoren P&T4      

3.3 Innovatiecompetentie      

 

                                                           
1 Community of Practice 
2 Community of Learning 
3 PLG = Professionele Leergemeenschap 
4 Praktijk en Theorie 
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Bijlage 1: Beoogde resultaten lectoraat 

 

Onderzoekslijn 1 

1. Minimaal een groot curriculumonderdeel is systematisch verbeterd op basis van 

onderzoek vanuit lectoraat c.q. kwaliteitszorg. 

2. Een adequaat curriculum voor beginnende leerkrachten gericht op 

basisbekwaamheid (eerste 3 jaar), bestaande uit werkplekbegeleiding, coaching en 

gemeenschappelijke (kennis-)bijeenkomsten, overdraagbaar aan andere opleidingen. 

In 2018 zijn minimaal 30 beginnende leerkrachten op deze manier opgeleid. Na 2018 

wordt dit, mits goed bevonden, de standaard voor alle beginnende leerkrachten in de 

regio. 

3. Een kader voor een curriculum voor leerkrachten gericht op vakbekwaamheid (tussen 

4 en 7 jaar), bestaande uit een combinatie van vakprofileringen en andere vormen 

van professionalisering. In 2020 zijn minimaal 200 leerkrachten verder bekwaamd in 

hun vak. 

 

Onderzoekslijn 2 

4. Beschrijving van de werking en opbrengsten van COPs binnen professionele 

leergemeenschappen (PLG). In 2017 zijn er 40 scholen met CoPs, met als doel om in 

2022 op elke opleidingsschool een CoP te hebben. Minimaal 100 leerkrachten, 100 

studenten en 30 instituutsopleiders hebben ervaring met het werken in CoPs. 

5. Meta-evaluatie betreffende het leren in CoPs binnen PLG. 

6. Beschrijving van de werking en opbrengsten van CoLs. In 2017 zijn er 6 CoLs die 

bovenbestuurlijk functioneren. Elk jaar wordt minimaal 1 nieuwe Col ingericht op 

basis van een systeem van vraagarticulatie dat verankerd is in het 

samenwerkingsverband. 

 

Onderzoekslijn 3 

7. Herdefiniëring taken (rollen) van betrokkenen bij OidS. 

8. Gekwalificeerde lerarenopleiders op het gebied van begeleiden en beoordelen. In 

2018 is 50% van instituuts- en schoolopleiders VELON-geregistreerd. In 2018 is 25% 

van de groepsleerkrachten van academische basisscholen geschoold in 

onderzoeksvaardigheden. 

9. Beschrijving van innovatieve competenties van leerkrachten waardoor innovaties 

geborgd kunnen worden. 
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Ter ondersteuning van de overige functies van het lectoraat 

10. Verspreiding van de kennis zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal via websites, 

artikelen, presentaties en congressen. Zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal 

zijn er jaarlijks minimaal twee momenten waarop kennis verspreid wordt. 

11. Het lectoraat levert een bijdrage in de organisatie van minimaal 1 internationaal 

congres op het gebied van opleiden van leraren en specifiek opleiden in de school. 

12. Het lectoraat werkt samen met minimaal een nationale en een internationale partner. 

13. Het lectoraat levert jaarlijks minimaal een bijdrage aan het ontwikkelen van het leren 

in communities binnen Zuyd Hogeschool. 

14. Het onderzoeksprogramma en de werkwijze van het lectoraat zijn bekend bij de 

betrokkenen via nieuwsbrieven, presentaties, gesprekken, etc. Omtrent de 

praktijkrelevantie vindt er jaarlijks overleg plaats met directeuren en bestuurders van 

PO, en omtrent de wetenschappelijke relevantie met onderzoekers van UM en OU. 

15. De lector maakt jaarlijks het onderzoeksplan voor de Nieuwste Pabo en legt dit ter 

goedkeuring voor in september van het studiejaar. 

16. Het lectoraat initieert scholing van leerkrachten en lerarenopleiders en implementatie 

van wetenschap in het onderwijs. Elk jaar wordt minimaal 1 training aangeboden voor 

leraren en lerarenopleiders. 

17. Het lectoraat begeleidt docenten die gekozen hebben voor wetenschappelijke 

oriëntatie of ingezet worden bij een wetenschappelijk project. Binnen het lectoraat 

participeren twee leden in een promotietraject of zijn gepromoveerd naast de lector.  

18. In de kenniskring zit naast een aantal instituutsopleiders van dNP, minimaal een 

leerkracht uit het PO. 

19. De borging van de kwaliteit van het werk van het lectoraat is beschreven waarbij de 

tevredenheid van het beroepenveld nadrukkelijk wordt meegenomen. 
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Bijlage 2: fte kenniskring 

 

Basisbudget lectoraat (ongeveer 2 fte) in 2015. 

 

Om de geschetste doelen te kunnen realiseren wordt daarnaast gebruik gemaakt van 

additionele middelen: 

- Educatieve Agenda Limburg 

- Project Academische Opleidingsschool  

- Leerlandschap van Communities  (officieel ‘Versterken Samenwerking’) 

- Innovatiebudget en professionaliseringsgelden dNP 

 

Deze additionele middelen brengen gedeeltelijk ook additionele formatie met zich mee, 

die per jaar verschilt. Deze additionele formatie is hier niet opgenomen. 

 

Het lectoraat gaat ervan uit dat op basis van bovenstaande en nieuwe projecten in 2017 

minimaal 3 fte aan onderzoekers en projectmedewerkers binnen het lectoraat werken. 
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Bijlage 3: Gebruikte documenten 

 

Dit document is samengesteld mede met behulp van de volgende documenten:  

 

 Samenwerkingsovereenkomst Partners in Leren D.D. 18 februari 2013. (convenant) 

 Educatieve Agenda Limburg, Provinciale Staten Limburg, Maastricht, 22 juni 2014. 

 Fontys Onderzoeksambities voor innovatief hoger beroepsonderwijs 2011-2015, 

Eindhoven 2011. 

 Fontys Hogescholen (2012). Kwaliteitsagenda 2012-2015: Groei door aandacht en 

uitdaging. 

 Handleiding curriculum de Nieuwste Pabo, 2014. 

 Kritische Reflectie de Nieuwste Pabo, Sittard 2014. 

 Lectoraatsaanvraag Opleiden in de School augustus 2009. 

 Lectorenstatuut, Zuyd Hogeschool, Heerlen 2015. 

 Onze visie op onderwijs. Zuyd Hogeschool, Heerlen 2012. 

 Samenwerkingsovereenkomst en convenant Opleidingsschool Roermond/Sittard, juli 

2009. 

 Strategie Zuyd, Heerlen 2014. 

 Visiedocument de Nieuwste Pabo 2009. 
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