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 Onderzoek

Opleiden voor vernieuwingsonderwijs:  

welke beelden hebben studenten en  
lerarenopleiders daarbij?
Edwin Buijs & Helma Oolbekkink-Marchand, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Vanuit wetenschap, beleid en praktijk wordt een appel gedaan op lerarenopleidingen om leraren anders op te 
leiden, om hen bijvoorbeeld beter voor te bereiden op vernieuwingsonderwijs. In dit kleinschalige, explora-
tieve en kwalitatieve onderzoek is onderzocht wat vernieuwingsonderwijs vraagt van de lerarenopleiding. 
Data zijn verzameld door semigestructureerde interviews af te nemen bij studenten van de tweedegraads 
lerarenopleiding aan de HAN en bij hun werkplekbegeleiders, instituutsopleiders en schoolopleiders. 
De respondenten benoemen als eerste het belang van (meer) inhoudelijke aandacht voor bepaalde onder-
werpen, waaronder verschillende typen (vernieuwings)onderwijs, didactisch coachen en gepersonaliseerd 
leren. Een stevige basis in vakinhoud en -didactiek blijft belangrijk.
Daarnaast zou er volgens de respondenten meer congruentie moeten zijn tussen de praktijken in de sta-
gescholen met vernieuwingsonderwijs en de praktijken op de lerarenopleiding. Denk hierbij aan een grote 
vrijheid in de invulling van opdrachten en aan meer verantwoordelijkheid en inspraak voor studenten. Ook 
zou de lerarenopleiding zelf een meer experimenteel karakter mogen krijgen.
Ten slotte wordt het belang van aandacht voor een brede praktijkervaring genoemd. In de eerste plaats het 
opdoen van ervaring in de praktijk door de studenten zelf. Maar ook zou de praktijk de lerarenopleiding bin-
nengebracht moeten worden. Daarnaast zou de opleiding in het teken moeten staan van een brede oriëntatie 
op verschillende typen scholen.
Dit onderzoek biedt lerarenopleidingen aanknopingspunten tot reflectie op de huidige voorbereiding van 
studenten op vernieuwingsonderwijs en nodigt uit tot onderzoek naar bestaande initiatieven om anders op 
te leiden. 

Inleiding
Het onderwijsveld is in beweging. Steeds meer scholen zijn bezig met toekomstgericht onderwijs, waarin 
de nadruk onder andere ligt op socialiserende en persoonsvormingsdoelen. Scholen gaan werken met 
vernieuwende onderwijsconcepten zoals Agora, Kunskapsskolan, et cetera. Dat vraagt van lerarenopleidingen 
dat zij ook in beweging zijn, en ervoor zorgen dat zij een goede aansluiting blijven houden met het diverse 
werkveld van de scholen waarmee zij samenwerken. De onderwijspraktijk doet een appel op lerarenopleidingen 
om meer samen op te leiden én anders op te leiden. Zo vragen scholen bijvoorbeeld om meer aandacht voor 
creativiteit en ondernemendheid van leraren, meer nadruk op het coachen van leerlingen en meer aandacht 
voor de begeleiding van leerprocessen (Vereniging Hogescholen, 2019). 
De ervaringsdeskundigen bij uitstek op het gebied van vernieuwingsonderwijs in relatie tot de lerarenopleiding 
zijn studenten die leren op een werkplek in een vernieuwingsschool en hun lerarenopleiders. Om meer inzicht 
te krijgen in de beelden die zij hebben over hoe leraren op te leiden voor de context van vernieuwingsscholen, 
hebben wij een kleinschalig exploratief onderzoek uitgevoerd. 

Theoretisch kader 
In scholen is in toenemende mate aandacht voor de socialiserende en persoonsvormingsdoelen naast 
cognitieve doelen. Cognitieve doelen zijn belangrijk en ze helpen scholen om leerlingen voor te bereiden 
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op de arbeidsmarkt. Ook de maatschappij vraagt om inzicht in de cognitieve prestaties van leerlingen. Zo 
zijn bijvoorbeeld de examenresultaten van scholen openbaar beschikbaar. Er is echter ook een beweging in 
het onderwijs waarin socialiserende en persoonsvormingsdoelen meer centraal worden gesteld en waarin 
aandacht wordt besteed aan zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden (zie ook Volman et al., 2018). Naast 
traditionele vernieuwingsscholen (of: methodescholen), die veelal aandacht hebben voor deze andere doelen, 
zijn er recent ook andere vernieuwingsconcepten geïntroduceerd, zoals Agora en Kunskapsskolan (Claessen, 
2019; Eiken, 2011). Kenmerkend voor deze scholen is veelal dat zij werken vanuit (sociaal)constructivistische 
ideeën over leren, en inzetten op activerende didactiek en samenwerkend leren en andere vormen van 
toetsen en evalueren (zie ook Geerdink & Buijs, 2019). Er is tot nu toe echter nog weinig inzicht in de manier 
waarop verschillende scholen vormgeven aan deze ‘andere doelen’ en aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals 
creativiteit en kritisch denken (vgl. Volman et al., 2018). Op vernieuwingsscholen wordt geprobeerd om 
leren te ‘personaliseren’, met als gevolg een andere verwachting van de rol van leraren. Vaak wordt deze rol 
omschreven als meer ‘coachend’ en gericht op het begeleiden van het leerproces van leerlingen (Geerdink 
& Buijs, 2019; Ros et al., 2017; Vereniging Hogescholen, 2019). In een aantal scholen wordt ook niet meer 
gesproken over leraren maar worden ze ‘coaches’ genoemd. Deze veranderende rol van leraren roept de 
vraag op voor de lerarenopleidingen: op welke manier bereiden lerarenopleidingen studenten voor op de 
veranderende onderwijspraktijk in vernieuwingsscholen?
Lerarenopleidingen staan voor de belangrijke taak om, zeker in deze tijd, voldoende kwalitatief sterke 
leraren op te leiden voor een veranderende beroepspraktijk (vgl. ook Darling-Hammond & Hammerness, 
2007; Darling-Hammond et al., 2019). Tot op heden is de kritiek op lerarenopleidingen dat zij een beperkte 
invloed hebben op de praktijk. Er wordt nog te weinig vanuit een kennisbasis gedacht over de vormgeving van 
effectieve lerarenopleidingen die inspelen op de veranderende onderwijspraktijk (Korthagen et al., 2006). 
Internationaal onderzoek naar de impact van lerarenopleidingen op de onderwijspraktijk van leraren laat zien 
dat er een aantal prangende issues zijn waar in het ontwerp van een opleidingsprogramma altijd rekening 
mee gehouden moet worden. We veronderstellen dat deze issues relevant zijn voor de verschillende contexten 
waarvoor leraren opgeleid worden en daarmee ook voor vernieuwingsonderwijs. Darling-Hammond en 
Hammerness benoemen vier issues die relevant zijn voor de vormgeving van lerarenopleidingen, namelijk: 1) 
verbinding en coherentie; 2) inhoud; 3) leerproces; en 4) situeren van leren in productieve contexten (Darling-
Hammond & Hammerness, 2007; Hammerness & Klette, 2015). 
Ten eerste zouden lerarenopleidingen moeten nadenken over de verbinding tussen de onderdelen die binnen 
de lerarenopleiding aan de orde komen. Onderzoek suggereert dat coherente opleidingsprogramma’s impact 
hebben op de leeruitkomsten van studenten (vgl. Canrinus et al., 2019; Smeby & Heggen, 2014). Het moet 
duidelijk zijn op welke manier lerarenopleidingen (vanuit visie) werken aan deze verbindingen (Hammerness 
& Klette, 2015; Korthagen et al., 2006). Ook dienen lerarenopleidingen na te denken over de samenhang of 
coherentie tussen leerervaringen die studenten kunnen opdoen zowel binnen modules in de lerarenopleiding 
als ook in samenhang met het werkplekleren in de praktijk.
Vervolgens is het van belang om na te denken over de organisatie van de inhoud in de lerarenopleiding. 
De opleiding dient bij het ontwerp rekening te houden met de verschillende inhouden en studenten een 
zogenaamde cognitive map mee te geven waarmee ze de samenhang tussen verschillende onderdelen gaan 
zien (Darling-Hammond & Hammerness, 2007). Onderzoek laat zien dat als een lerarenopleiding een accent 
legt op bepaalde onderwerpen, dit mede bepalend is voor de praktijk van leraren. Onderzoek laat ook zien 
dat de manier waarop een bepaalde inhoud wordt aangeboden van invloed is op hoe leraren hun beroep in 
de praktijk invullen (vgl. ook Polly et al., 2010). 
Verder benadrukken Darling-Hammond en Hammerness het belang van het aansluiten bij de voorkennis en de 
preconcepten van studenten en van het leren over de praktijk in de praktijk, ten behoeve van het leerproces. Een 
belangrijk element van de lerarenopleiding is dat leraren in opleiding bewust kunnen oefenen in de praktijk. 
Op deze manier kunnen zij bij voorkeur gedurende een langere periode en meermaals ervaring opdoen met 
relevante onderwijspraktijken zoals instructie en feedback geven. Ook is het belangrijk om de praktijk de 
lerarenopleidingen in te brengen door bijvoorbeeld met casussen of videobesprekingen te werken. Op deze 
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manier kunnen praktijk en theorie aan elkaar verbonden worden. Professionele leergemeenschappen waarin 
leraren (in opleiding) hun ideeën en ervaringen uitwisselen rond de vraag wat goed lesgeven inhoudt, zouden 
volgens Darling-Hammond en Hammerness een goede context vormen voor leraren in opleiding. Ten slotte 
zou het leren van aanstaande leraren gesitueerd moeten worden in productieve contexten. Darling-Hammond 
en Hammerness wijzen erop dat vakdidactiek een belangrijke rol speelt en dat het leren kan worden versterkt 
als dit plaatsvindt binnen een leergemeenschap van studenten van de lerarenopleiding, lerarenopleiders en 
ervaren leraren (vgl. ook Hammerness & Klette, 2015). 
Terwijl deze prangende issues gelden voor alle lerarenopleidingen, wijst Kelchtermans (2018) in zijn 
artikel over vernieuwingsonderwijs meer specifiek op de manier waarop leraren in opleiding voorbereid 
kunnen worden op onderwijsvernieuwingen. Hij wijst op het belang van reflectief modelleren van 
lerarenopleiders. Lerarenopleiders zouden zelf moeten expliciteren aan hun studenten hoe zij omgaan met 
onderwijsvernieuwingen in de lerarenopleiding. Tevens zou het van belang zijn voor studenten om ervaren 
leraren te observeren in vernieuwingsscholen en hen te bevragen over hun onderwijspraktijk om een brede 
en diepe reflectie over die praktijk tot stand te brengen. Ten slotte zouden studenten zelf ervaring moeten 
opdoen met onderwijsvernieuwingen en op deze praktijkervaringen moeten reflecteren.
Voor de inrichting van een lerarenopleiding (qua curriculum en onderwijspraktijken) is het van belang om 
rekening te houden met de prangende issues zoals hiervoor beschreven. In dit onderzoek exploreren we wat 
deze issues betekenen voor het opleiden van leraren voor vernieuwingsonderwijs vanuit het perspectief van 
studenten en hun begeleiders op de lerarenopleiding en op scholen. 

Methode
In dit kleinschalige, exploratieve en kwalitatieve onderzoek is onderzocht wat vernieuwingsonderwijs volgens 
studenten en lerarenopleiders vraagt van de lerarenopleiding. Centraal staat de volgende onderzoeksvraag: 
Welke beelden hebben studenten van de lerarenopleiding die stage hebben gelopen op een vernieuwingsschool 
en hun begeleiders over hoe leraren op te leiden voor de context van vernieuwingsscholen? Data zijn verzameld 
door semigestructureerde interviews af te nemen bij studenten van de tweedegraads lerarenopleiding aan 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en bij hun werkplekbegeleiders, instituutsopleiders en 
schoolopleiders. Deze interviews maakten deel uit van een breder onderzoek, waarin buiten de inrichting van 
de lerarenopleiding ook andere onderwerpen aan bod kwamen, waaronder de professionele identiteit van 
de studenten, hun ervaringen met stage en lerarenopleiding, en de ervaringen van de begeleiders met deze 
studenten.

Context
De tweedegraads lerarenopleidingen van de HAN zijn vierjarige opleidingen waarin leraren worden opgeleid 
voor het algemeen vormend onderwijs en het (v)mbo. De opleidingen bestaan uit een propedeutische fase 
(waarin studenten zich binnen het instituut oriënteren op het beroep), een hoofdfase (waarin studenten 
hun kennis en kunde verdiepen en twee stages lopen) en een eindfase (waarin de student op de eindstage 
zelfstandig functioneert als leraar). Bij dit onderzoek zijn vier scholen betrokken die kunnen worden 
gekenmerkt als vernieuwingsscholen. Vernieuwende kenmerken die zij qua onderwijsaanpak met elkaar 
gemeen hebben, zijn gepersonaliseerd leren en een nadruk op coaching. Twee van de scholen zijn voortgezet-
onderwijsscholen, één is een mbo-instelling, en de vierde bedient leerlingen en studenten van vo, mbo én 
hbo. De laatstgenoemde school verschilt van karakter van de overige scholen in die zin dat het geen reguliere 
onderwijsinstelling is maar een ‘open innovatielab’.

Participanten
We hebben er bij dit onderzoek voor gekozen om de studenten te benaderen die stage liepen op vier 
vernieuwingsscholen in de regio van de HAN-lerarenopleiding. Deze zes studenten zijn per e-mail benaderd; 
van hen stemden er vijf in met deelname aan een interview (één student weigerde wegens drukte met de 
studie). Van de deelnemende studenten waren er drie derdejaars en twee vierdejaars student; één was van 
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de lerarenopleiding geschiedenis, één van aardrijkskunde, één van economie en twee van Nederlands. Van 
al die studenten zijn de begeleiders benaderd voor deelname aan het onderzoek. Van elke student is de 
instituutsopleider (IO1) geïnterviewd (in totaal vier, aangezien twee studenten dezelfde IO hadden). Van 
vier van de vijf studenten is de werkplekbegeleider (WPB2) geïnterviewd (in totaal drie WPB’s, aangezien 
twee studenten dezelfde WPB hadden; één WPB was met verlof ). Verder waren er twee studenten met een 
schoolopleider (SO3); beide SO’s zijn geïnterviewd.

Onderzoeksinstrument
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews omdat er nog weinig bekend 
is over de beelden die studenten en lerarenopleiders met (enige) ervaring in het vernieuwingsonderwijs 
hebben van hoe leraren op te leiden voor vernieuwingsscholen. Een beter inzicht hierin kan waardevolle 
aanwijzingen geven voor de inrichting van de lerarenopleiding als voorbereiding op vernieuwingsonderwijs. 
Er zijn aparte interviewleidraden gemaakt voor studenten en voor hun begeleiders/lerarenopleiders 
(WPB’s, SO’s en IO’s). In de interviewleidraden waren enkele vragen vastgelegd om de respondenten uit 
te nodigen om na te denken over de voorbereiding van studenten op vernieuwingsonderwijs, waaronder: 
Op de lerarenopleiding van de HAN wordt nagedacht over mogelijkheden om een pilot te starten voor een 
nieuwe, aparte lerarenopleiding die speciaal voorbereidt op onderwijs in vernieuwingsscholen. Wat zou deze 
nieuwe lerarenopleiding volgens jou vooral anders moeten doen om beter aan te sluiten bij de praktijken op 
vernieuwingsscholen? Na het eerste interview zijn enkele vragen met een vergelijkbare strekking toegevoegd 
in de interviewleidraad, waaronder: Als je deze nieuwe lerarenopleiding speciaal voor studenten die stage 
willen lopen in vernieuwingsonderwijs zelf zou mogen inrichten, hoe zou je zo’n traject voor je zien?

Dataverzameling en data-analyse 
De interviews zijn afgenomen op een tijdstip en locatie die geschikt waren voor de respondenten; elf 
interviews zijn op locatie afgenomen, twee interviews telefonisch en één interview via Skype. De interviews 
duurden gemiddeld 61 minuten en zijn opgenomen met een audiorecorder. Het eerste interview, met een 
student, is door de twee onderzoekers samen afgenomen; de overige interviews zijn steeds door één van de 
onderzoekers afgenomen. Alle interviews zijn getranscribeerd.

De kwalitatieve data-analyse vond stapsgewijs plaats: 
1.  De transcripten werden grondig doorgelezen om een goed beeld te krijgen van de reacties van de 

respondenten. 

2.  De antwoorden van de respondenten werden per groep (studenten, WPB’s, SO’s, IO’s) per vraag onder 
elkaar gezet in een matrix, zodat deze met elkaar konden worden vergeleken.

3.  Vervolgens zijn de prangende issues uit het theoretisch kader benut voor een eerste indeling van de 
uitspraken van de respondenten door de eerste auteur in nauw overleg met de tweede auteur. Drie van de 
vier prangende issues zoals beschreven in het theoretisch kader door Darling-Hammond en Hammerness 
(2007) bleken hier een passend kader voor te zijn. De drie thema’s zijn: accenten in de aandacht voor inhoud, 
meer congruentie tussen opleidingspraktijk en stagepraktijk, en aandacht voor een brede praktijkervaring. 

Opleiden voor vernieuwingsonderwijs

1  De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling vanuit de opleiding en is tevens 

contactpersoon met de stage voor de studenten. Vaak heeft de instituutsopleider ook nog andere rollen binnen de opleiding.

2  De werkplekbegeleider is de eerste en dagelijkse begeleider bij het werkplekleren van een student; deze wordt ondersteund door de 

instituutsopleider en de schoolopleider.

3  De schoolopleider is verantwoordelijk voor een gefundeerd oordeel over het functioneren op de werkplek, ziet toe op de kwaliteit van 

de begeleiding en neemt zo nodig maatregelen ter verbetering.
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4.  Om meer inzicht te krijgen in de variatie binnen deze drie thema’s werden de antwoorden van de respondenten 
per thema door de eerste auteur gecodeerd door middel van een open codering. Hieruit kwamen 27 codes 
naar voren. Voorbeelden van gebruikte codes zijn: ‘Vrijheid geven (in invulling opdrachten)’ en ‘Meer 
verantwoordelijkheden voor studenten: meer inspraak’. Elke code werd vervolgens kort omschreven. De 
tweede auteur heeft eveneens een aantal passages uit de transcripten gecodeerd met behulp van het door 
de eerste auteur ontwikkelde coderingssysteem. Vervolgens hebben de auteurs samen overlegd en de codes 
vergeleken; hieruit kwamen geen nieuwe codes naar voren. Tevens bleek dat de overeenstemming in codering 
groot was. 

5.  Per code werd vervolgens nagegaan door hoeveel respondenten en hoe frequent dit aspect werd genoemd, 
als een mogelijke indicator voor het belang dat hier door de respondenten aan wordt gehecht. De regel die 
gehanteerd is bij het rapporteren, is dat de codes door drie of meer respondenten zijn genoemd.

6.  De kwaliteit van de analyses werd geborgd door de stappen van de analyse in overleg tussen de auteurs uit 
te voeren: eerst het grondig doorlezen van de transcripten, vervolgens het coderen hiervan, en ten slotte 
het meermaals herlezen van de transcripten en het bediscussiëren en waar nodig (her)evalueren van de 
gecodeerde passages. Verder zijn representatieve citaten van de respondenten toegevoegd ter demonstratie 
van de interne validiteit van de resultaten (Maso & Smaling, 1998).

Resultaten
Aangezien de resultaten van de interviews voor studenten en hun begeleiders in hoofdlijnen met elkaar 
overeenstemden, worden deze in de resultatensectie gezamenlijk besproken. De resultaten zijn geordend naar 
de thema’s die naar voren kwamen uit de data-analyse. Zie Tabel 1 voor een overzicht van de thema’s en codes.

Accenten in de aandacht voor inhoud n=50(13)

- Verschillende typen (vernieuwings)onderwijs n=12(8)

- Didactisch coachen/coachingsvaardigheden n=8(6)

- Leerlinggericht/gepersonaliseerd onderwijs n=5(5)

- Stevige basis in vakinhoud/-didactiek n=4(4)

- Gerichte voorbereiding op een specifieke (vernieuwings)school n=5(3)

- Beelden van leraarschap n=4(3)

- Overig n=12(7)

Meer congruentie tussen opleidingspraktijk en stagepraktijk n=45(11)

- Vrijheid geven (in invulling opdrachten) n=11(9)

- Onderzoek doen n=7(6)

- Meer verantwoordelijkheden voor studenten: meer inspraak n=5(5)

- Meer verantwoordelijkheden voor studenten: samenwerken als volwaardige collega n=7(4)

- Het traject inrichten als een vernieuwingsschool n=5(4)

- (Ruimte voor) experimenteren n=5(4)

- Meer verantwoordelijkheden voor studenten: regie/eigenaarschap over eigen leerproces n=3(3)

- Overig n=2(1)

Aandacht voor een brede praktijkervaring n=30(13)

- Studenten praktijkervaring laten opdoen n=13(8)

- Brede oriëntatie n=7(6)

- De praktijk de klas in brengen n=8(5)

- Overig n=2(2)

Noot. n=[totaal aantal gecodeerde fragmenten]([aantal respondenten bij wie deze code aan een fragment is toegekend]). Codes binnen de drie thema’s 

die door twee of minder respondenten zijn genoemd, zijn in deze tabel ingedeeld in de categorie ‘Overig’.

Tabel 1. Codes per thema, met vermelding van de frequentie waarmee en het aantal personen bij wie de code aan een fragment is 

toegekend.
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Accenten in de aandacht voor inhoud 
Het thema dat het meest frequent bij de respondenten aan bod kwam, was het belang van (meer) inhoudelijke 
aandacht voor bepaalde onderwerpen. Het onderwerp dat het meest genoemd werd, was aandacht voor 
verschillende typen onderwijs, waaronder vernieuwingsscholen. Omdat er veel verschillende typen 
(vernieuwings)onderwijs zijn, moet volgens enkele respondenten ook gericht worden voorbereid op het 
specifieke type onderwijs van die scholen waar de studenten stage lopen.
Naast verschillende typen vernieuwingsscholen werd door enkele respondenten ook het mbo genoemd 
als type onderwijs waar meer aandacht naar uit zou mogen gaan. Om goed voorbereid te zijn om in het 
mbo les te geven, zouden studenten meer moeten leren hoe het mbo in elkaar zit. Zij zouden bijvoorbeeld 
kwalificatiedossiers in de vingers moeten hebben en moeten begrijpen dat er grote verschillen kunnen zijn 
tussen hoe mbo-studenten van verschillende niveaus leren.
Een ander inhoudelijk onderwerp dat veel werd genoemd door de respondenten, was (didactisch) coachen en 
coachingsvaardigheden, en sterk gerelateerd hieraan: leerlinggericht of gepersonaliseerd onderwijs.

“Ik denk dat er meer aandacht mag komen voor de leerling op zichzelf. […] Hoe geef je één iemand het 
vak Nederlands of hoe ga je daarin differentiëren als er vijftien verschillende routes in jouw klas worden 
doorlopen door bepaalde leerlingen?” (Schoolopleider)

Volgens sommige respondenten is het ook belangrijk dat studenten het beeld dat zij hadden van wat 
het betekent om leraar te zijn (een leraar die voor de klas staat en lesgeeft in zijn vak) loslaten. Enkele 
respondenten benadrukken ten slotte dat ook voor een leraar in vernieuwingsonderwijs een stevige basis in 
vakinhoud en -didactiek belangrijk blijft.

“En natuurlijk blijven vakken als didactiek erg belangrijk, want je moet wel de basis hebben en kennen om 
naar het vernieuwingsonderwijs te gaan, want uiteindelijk komt het wel allemaal voort uit de basis die we nu 
hebben staan en waarvan we vinden dat die verbeterd moet worden.” (Student)

Meer congruentie tussen opleidingspraktijk en stagepraktijk 
Het tweede thema dat uit de interviews naar voren kwam, is dat de lerarenopleiding, om studenten voor 
te bereiden op de context van vernieuwingsscholen, ook zelf meer ingericht zou moeten worden als een 
vernieuwingsschool, dat er kortom meer congruentie zou moeten zijn tussen de praktijken in de stagescholen 
met vernieuwingsonderwijs en de praktijken op de lerarenopleiding. In dit kader werd voornamelijk genoemd 
dat er veel vrijheid zou moeten zijn voor studenten, dat studenten meer verantwoordelijkheden zouden mogen 
krijgen, en dat er ruimte zou moeten zijn om te experimenteren en onderzoek te doen. Dat de opleiding ook 
zelf meer als een vernieuwingsschool zou moeten worden ingericht, werd voornamelijk door begeleiders 
genoemd, maar ook uit de antwoorden van de studenten kwam dit idee impliciet naar voren. Zij gaven 
namelijk het belang aan van verschillende punten die men ook terug kan vinden in vernieuwingsscholen, 
bijvoorbeeld veel (keuze)vrijheid en verantwoordelijkheden voor studenten.
Vanwege de vele verschillende contexten van vernieuwingsscholen is volgens de respondenten een grote 
vrijheid en flexibiliteit in de opzet en invulling van opdrachten gewenst. Als studenten meer vrijheid krijgen 
om opdrachten zelf in te richten, kunnen zij deze opdrachten beter toepassen op de situatie van hun specifieke 
vernieuwingsschool.

“Luister naar de student, laat hem inbreng geven, laat hem regie nemen over zijn eigen leerproces. […] Neem 
dat mee, probeer dat stukje vernieuwingsonderwijs ook hier op de HAN binnen te brengen. Het helpt heel 
erg als je iets doet omdat je er zelf achter staat en niet alleen omdat de docent zegt dat het moet.” (Student)

“En dan zou ik het onderwijs hetzelfde aanbieden als op [een vernieuwingsschool]: Kaders bieden: ‘Wat 
moet er dit jaar geleerd worden?’ En dan de studenten zelf mee laten denken: ‘Wat zijn je doelen? Hoe ga je 
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eraan werken?’ Niet meer een lijstje van: ‘Dit moet je doen’, maar in gesprek gaan met ze […] Je laat ze het 
zelf ontwerpen en vervolgens geeft de leraar er een klap op; die houdt in de gaten hoe ver de studenten in 
het proces zijn.” (Werkplekbegeleider)

Wat sterk gewaardeerd werd door enkele studenten, was dat zij zich op hun stageschool met vernieuwings-
onderwijs meteen een volwaardig lid van het lerarenteam voelden. Zij zouden ook graag een grotere rol 
willen krijgen in de lerarenopleiding, bijvoorbeeld door betrokken te worden bij sectievergaderingen en bij 
onderwijsbeleid, door meer inspraak te krijgen in de vormgeving en invulling van het onderwijs, door ze 
lessen te laten geven aan eerste- en tweedejaars studenten, en ze regie te geven over hun eigen leerproces. Er 
waren ook veel begeleiders die ervoor pleiten om studenten meer verantwoordelijkheid en inspraak te geven, 
bijvoorbeeld in de vormgeving van hun eigen leerproces, maar ook in de vormgeving van de lerarenopleiding 
zelf.

“Zij missen ook: de input die zij in [de vernieuwingsschool] wel kunnen leveren en dat dat niet hier gebeurt. 
Zij missen terecht praktijkervaringen binnen de opleiding zelf opdoen: bijvoorbeeld daar ook lesgeven, en 
‘Waarom mogen wij bij de opleiding niet een SLB-groep eerstejaars begeleiden?’ Of het kritisch beoordelen 
van tentamens die gegeven zijn. Ik denk: Waarom ook niet? Daar word je als opleiding beter van.” 
(Werkplekbegeleider)

Het experimentele karakter van veel vernieuwingsscholen zou, om studenten voor te bereiden op dit type 
onderwijs, volgens een aantal respondenten ook een plek mogen krijgen in de lerarenopleiding. Bijvoorbeeld 
door studenten de ruimte te geven om zelf onderwijs te ontwikkelen, te experimenteren en te onderzoeken 
‘wat werkt’.

“Ik denk dat de focus [in de lerarenopleiding] over het algemeen te veel op onderzoek ligt, maar ik denk dat 
dat bij deze groep [studenten die stagelopen in vernieuwingsonderwijs] juist wel terecht zou zijn, want alles 
wat ontwikkeld wordt is belangrijk om te onderzoeken: wat werkt wel en niet?” (Schoolopleider)

Volgens enkele begeleiders zou de lerarenopleiding zelf ook een meer experimenteel karakter mogen krijgen, 
een opleiding waarin het onderwijs in ontwikkeling is.

“[In een lerarenopleiding die voorbereidt op vernieuwingsonderwijs moet men vooral] loslaten, in de zin van: 
niet opleggen. In vernieuwingsscholen gaan ze toch, met eigenaarschap, dat zijn gevleugelde woorden. Dat 
zou je hier ook moeten doen. Hoe? Dat weten ze daar ook nog niet. Laat zien dat je ook hier een ontwikkelende 
vernieuwingsschool bent, laat zien: waar wij hiermee stoeien, dat dat ook is waar zij daar mee stoeien.” 
(Instituutsopleider)

Aandacht voor brede praktijkervaring in en rondom vernieuwingsscholen en in de leraren-
opleiding 
Het derde thema dat naar voren kwam, was het belang van aandacht voor een brede praktijkervaring; in de 
eerste plaats het opdoen van ervaring in de praktijk door de studenten zelf, door veel stage te lopen in de 
(vernieuwings)school, maar ook door naar buiten te gaan, de wijk in.

“Ga zelf ook eerst eens goed rondkijken op scholen, wat er allemaal is. Ga niet iets ontwikkelen op basis 
van wat je kunt lezen, info die je overal kunt krijgen, maar ga vooral kijken hoe de dagelijkse praktijk is.” 
(Werkplekbegeleider)

“En die [andere vormen van leren] moet je misschien ook van scholen ophalen. Je moet veel meer naar buiten. 
Je kunt ook leren in de wijk, en van andere projecten.” (Schoolopleider)
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Maar ook zou de praktijk volgens de respondenten de opleiding binnengebracht moeten worden; bijvoorbeeld 
door de studenten in de les onder begeleiding van een expert aan hun coachingsvaardigheden te laten werken 
door middel van simulaties, door het tonen van videobeelden van praktijksituaties, door het bespreken van 
stage-ervaringen tijdens de lessen, door mensen uit de praktijk uit te nodigen als gastsprekers en door 
casuïstiek uit het werkveld de opleiding in te brengen.

“Breng de praktijk het leslokaal in. Voorbeelden van ‘Wat gebeurt er op jouw stage dat anders is dan anders 
en hoe kun je daarmee omgaan?’ Dat bespreken en dat je daar les over krijgt op school. Dat er niet altijd 
één lijn is qua theorie die moet worden gevolgd in een periode, maar dat er wordt gepraat over: ‘Waar zijn 
jullie mee bezig op stage? Wat is er anders dan normaal? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij erop 
afstemmen?’” (Student)

“Ook reële casuïstiek uit het werkveld meer de opleiding intrekken, een reële vraag vanuit het werkveld bij 
studenten neerleggen waarvoor de studenten gegevens mogen verzamelen, rondom een onderwijsinnovatie 
en hoe daarin te functioneren.” (Instituutsopleider)

De opleiding zou volgens een aantal begeleiders ook in het teken moeten staan van een brede oriëntatie: de 
studenten zou volgens hen de ruimte moeten worden geboden om kennis te maken met verschillende typen 
scholen en met de verschillende rollen die leraren hierin vervullen (zoals de rol van leercoach), bijvoorbeeld 
door aan het begin van de opleiding al verschillende scholen te bezoeken en hier observaties uit te voeren. 
Deze verkenning is volgens hen onder meer belangrijk voor de studenten om te ontdekken welke vorm van 
onderwijs het beste bij hen zou passen en wat voor leraar zij graag zouden willen zijn.

“Maar wat er boven op dat fundament moet komen: ik hoop dat er ruimte gemaakt wordt voor onderzoek 
naar wat voor soorten onderwijs er zijn en ‘Wat past bij mij?’ Ook: ‘Wat voor docent wil ik zijn?’” (Werkplek-
begeleider)

“En timmer het traject ook niet dicht, maar bied ruimte, vooral ook in het begin: laat ze maar eens alle hoeken 
en gaten van een nieuwe context zien.” (Instituutsopleider)

Conclusie en discussie
In dit exploratieve onderzoek stond de vraag centraal wat de beelden over het opleiden van leraren voor 
vernieuwingsscholen zijn van studenten die stage hebben gelopen op vernieuwingsscholen, en van hun 
werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. Om leraren in opleiding voor te bereiden op de 
context van vernieuwingsonderwijs, zouden er volgens hen ten eerste andere accenten moeten worden gelegd 
in de aandacht voor inhoud. Denk hierbij aan meer aandacht voor verschillende typen (vernieuwings)onderwijs 
en aandacht voor coachingsvaardigheden. Een stevige basis in vakinhoud en -didactiek blijft echter ook van 
belang. Ten tweede is meer congruentie tussen opleidingspraktijk en stagepraktijk nodig. De lerarenopleiding 
zou volgens de respondenten meer ingericht mogen worden als een vernieuwingsschool. Denk hierbij aan 
een grote vrijheid en flexibiliteit in de opzet en invulling van opdrachten, aan meer verantwoordelijkheid 
en inspraak voor studenten, en aan ruimte – zowel voor studenten als voor lerarenopleiders – om te 
experimenteren en te onderzoeken ‘wat werkt’. Ten slotte zou er aandacht moeten zijn voor een brede 
praktijkervaring: niet alleen zouden studenten veel praktijkervaring op moeten doen binnen de context van 
vernieuwingsscholen, maar ook zou het vernieuwingsonderwijs bijvoorbeeld door middel van casuïstiek de 
opleiding in gebracht moeten worden. Daarnaast zou de opleiding in het teken moeten staan van een brede 
oriëntatie op verschillende typen scholen.
De inzichten van de respondenten uit dit onderzoek sluiten aan bij de prangende issues zoals verwoord door 
Darling-Hammond en Hammerness (2007). Ten eerste wijzen zij op het belang van verbinding en coherentie: 
dit houdt onder meer in dat de lerarenopleiding zou moeten streven naar verbinding tussen de eigen 
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lespraktijken en visie op onderwijzen en leren en die op de stagescholen van de studenten. Dit wordt onder 
andere gereflecteerd in de beelden die respondenten hebben over meer vrijheid en verantwoordelijkheden voor 
studenten. Verder zou volgens de respondenten, om studenten voor te bereiden op vernieuwingsonderwijs, 
meer aandacht moeten worden besteed aan onderwerpen die relevant zijn in deze context, zoals 
coachingsvaardigheden. Dit sluit aan bij het tweede issue dat Darling-Hammond en Hammerness bespreken, 
de inhoud: op welke specifieke onderwijspraktijken (bijvoorbeeld traditioneel of vernieuwend) studenten het 
beste zijn voorbereid hangt af van de inhoud van het onderwijsaanbod op de lerarenopleiding. Het belang 
van het leren over de praktijk en in de praktijk, zoals benoemd door Darling-Hammond en Hammerness, blijkt 
ook uit de uitspraken van de respondenten over het opdoen van praktijkervaring in vernieuwingsscholen 
en het de lerarenopleiding in brengen van onder meer casuïstiek uit de praktijk. Ten slotte denken de 
respondenten in lijn met Darling-Hammond en Hammerness dat vakdidactiek belangrijk is/blijft. Anders dan 
Darling-Hammond en Hammerness gingen de respondenten niet tot nauwelijks in op het belang van een 
leergemeenschap waarin opleiders en studenten samen leren over wat goed onderwijs betekent.
Door Kelchtermans (2018) worden enkele inzichten besproken die kunnen worden beschouwd als kritische 
aanvullingen ten aanzien van de bovengenoemde prangende issues en de resultaten van dit onderzoek. 
Kelchtermans beschrijft het belang van een brede en diepe reflectie op onderwijsvernieuwingen. Daarvoor 
is het belangrijk dat studenten van lerarenopleidingen ervaringen opdoen in vernieuwingscontexten. Dit 
vertoont enige raakvlakken met het belang dat respondenten uit dit onderzoek hechten aan het opdoen 
van een brede praktijkervaring in vernieuwingscontexten. Een oriëntatie op verschillende praktijken van 
vernieuwingsonderwijs is volgens Kelchtermans op zichzelf echter niet genoeg. Het is belangrijk voor 
toekomstige leraren om vernieuwingspraktijken ook analytisch en kritisch te beschouwen om tot een eigen 
oordeel en stellingname te komen. Daarnaast wil het belang van congruentie tussen lerarenopleiding 
en stageschool qua visie en lespraktijken niet zeggen dat bepaalde praktijken op vernieuwingsscholen 
kritiekloos zouden moeten worden omarmd. Het is volgens Kelchtermans belangrijk dat lerarenopleiders een 
modellerende rol vervullen door “zichzelf te tonen in het – individueel of collectief – kiezen voor en verant-
woorden van innovatieve praktijken” (2018, p. 21). 

Dit onderzoek heeft beperkingen aangezien het gaat om een klein aantal respondenten (14) en vernieu-
wingsscholen (4). Daartegenover staat dat met studenten (van verschillende lerarenopleidingen), werkplek-
begeleiders, instituutsopleiders en schoolopleiders verschillende perspectieven zijn vertegenwoordigd. 
Daarnaast hebben de vier betrokken scholen met elkaar gemeen dat zij leerlinggericht zijn en de leraar zien 
als coach, wat als kenmerkend kan worden gezien voor vernieuwingsonderwijs. Ook zijn met deze scholen 
verschillende doelgroepen gerepresenteerd, waaronder vo-leerlingen en mbo-studenten.
De bevindingen van dit onderzoek roepen de vraag op in hoeverre lerarenopleidingen studenten voorbereiden 
op de praktijk van vernieuwingsonderwijs, op welke manieren zij dit doen en in hoeverre de bovengenoemde 
beelden van de respondenten hierin terugkomen. De resultaten kunnen aanleiding zijn voor lerarenopleidingen 
om te reflecteren op de mate waarin zij bijvoorbeeld congruent opleiden en of zij voldoende aandacht 
hebben voor relevante inhouden voor de diverse opleidingspraktijken. Een andere vraag die uitnodigt tot 
verder onderzoek is welke ervaringen er zijn met initiatieven om studenten anders op te leiden en wat de 
opbrengsten van deze initiatieven zijn. Dit onderzoek roept ten slotte de vraag op of lerarenopleidingen 
zouden moeten voorbereiden voor alle typen onderwijs of dat lerarenopleidingen specialisaties zouden 
moeten maken voor bepaalde typen onderwijs, bijvoorbeeld door aparte opleidingstrajecten in te richten 
voor studenten met interesse voor vernieuwingsonderwijs (bijvoorbeeld via een specifieke minor of een apart 
mastertraject). Landelijk werd in het rapport ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad (2018) aandacht 
gevraagd voor een gemeenschappelijke basis van het docentschap en meer mogelijkheden voor docenten 
om zich te specialiseren, zowel binnen de vakdidactische rol alsook binnen de pedagogische rol. In lijn met 
dit rapport zou men kunnen denken aan zowel mogelijkheden voor verbreding als voor specialisatie, en zou 
‘vernieuwingsonderwijs’ wellicht een van deze specialisatievormen kunnen zijn.
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 Nieuwe aanpak/methodiek

Sesam: taal als didactische toegangspoort 
tot kennis. Introductie in de CLIL-didactiek 
voor (toekomstige) leraren. Geschiedenis als 
casestudy
Liesbeth Martens & Ilse Van Hooydonck, UCLL, Leuven

Content and Language Integrated Learning (CLIL) deed zijn intrede in het Vlaamse secundair onderwijs in 
2014. Studenten in de geïntegreerde lerarenopleiding kunnen zich, indien gewenst, in CLIL bekwamen via 
keuzemodules of vervolgopleidingen. Zij worden nog niet systematisch voorbereid op een mogelijke carri-
ère in een CLIL-context. De auteurs beschrijven een proefproject met eerstejaarsstudenten van de leraren-
opleiding geschiedenis aan University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) in Leuven. Met een enquête onder 
leraren geschiedenis werd nagegaan welke noden rond CLIL en taalondersteunend lesgeven er leven, met 
de bedoeling hieraan tegemoet te treden in de opleiding van de studenten en, in een later stadium, ook via 
in-service training. De online enquête werd ingevuld door honderd respondenten en gaf de auteurs inspiratie 
voor het uitwerken van CLIL-lessenpakketten geschiedenis voor hun studenten, gevolgd door een les vakdi-
dactiek over CLIL in de lessen geschiedenis. Een pre- en posttest peilden bij deze studenten naar hun kennis 
in verband met CLIL-didactiek en hun attitude tegenover CLIL. Ook werd een focusgesprek gehouden met de 
studenten uit het experiment. 
Uit de enquête bij het werkveld bleek dat leraren vooral nood hebben aan bronnen en ondersteuning in de 
doeltaal, praktijkvoorbeelden en een basiscursus CLIL-didactiek. Het experiment met de studenten legde 
een positieve attitude ten opzichte van CLIL bloot. Zij waren ook vragende partij voor meer input rond CLIL in 
de basisopleiding. De posttest leerde nochtans dat ze niet veel input qua vakdidactiek hadden onthouden. 
Ten slotte werd een nascholingspakket ontwikkeld voor leraren geschiedenis en werd gereflecteerd over 
mogelijkheden om de inzichten van deze casestudy te doen landen in andere vakdisciplines.

Inleiding 
De nood aan kennis van vreemde talen in Vlaanderen is en blijft actueel. Dit werd nog maar eens bevestigd 
door een analyse van vacatures van 1500 Vlaamse bedrijven (analyse uitgevoerd door het team van professor 
Mathea Simons, Universiteit Antwerpen, zoals geciteerd in Catalano, 2017, p. 6). Hieruit blijkt dat er in 40% 
van de vacatures een vraag naar kennis van vreemde talen geformuleerd wordt. Binnen die vacatures staat 
Frans met stip op de eerste plaats met 80,6%. Engels (60%) en Duits (10%) komen op plaats twee en drie.
De perceptie dat het met die kennis van vreemde talen en het vreemdetalenonderwijs in Vlaanderen nog wel 
meevalt en dat de Vlamingen, gezien hun situering in een land dat drie officiële talen kent, een koplopersrol 
vervullen, schijnt hoe langer hoe meer te worden tegengesproken in belangrijke studies (onder andere De-
clercq et al., 2012; Martens & Voets, 2011, 2012 en 1013; Vlaamse Hogescholenraad, 2016; Vlaamse overheid, 
2008, 2009, 2013 en 2018).
Hoewel reeds lang bewezen is (zie verderop in dit artikel) dat Content and Language Integrated Learning 

Taal als didactische toegangspoort tot kennis
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(CLIL) een niet te onderschatten hefboom is voor de bevordering van de taalbeheersing bij de leerlingen, 
heeft Vlaanderen deze innovatieve onderwijsvorm pas sinds 2014 officieel omarmd1, meer dan anderhalf de-
cennium na de meeste omringende landen, in het bijzonder Nederland en Wallonië.
De positieve invloed van CLIL op de kennis van de doeltaal lijkt een evidente verworvenheid. Internationaal 
onderzoek wijst inderdaad op positieve effecten (Dalton-Puffer, 2008; Kirk Senesac, 2002; Lindholm-Leary 
& Borsato, 2005; Lorenzo et al., 2010; Van de Craen et al., 2012; Yang-Yu et al., 2005). Verschillende bronnen 
melden zelfs dat de ‘zwaktalige’ leerlingen hogere scores halen dan in het traditionele vreemdetalenonder-
wijs (Eder, 1998; Mewald, 2004). Ook de eerste effectmeting naar CLIL in Vlaanderen, die aan hogeschool 
UCLL gevoerd werd, verzamelde van 2015 tot 2017 data die de positieve invloed van CLIL op het gebied van 
lees- en luistervaardigheid in de doeltaal aantonen (Bulté et al., 2020).
Officieel zijn er in 2020-2021 in Vlaanderen 138 secundaire scholen met CLIL van start gegaan: hun CLIL-dos-
sier werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Op korte en middellange termijn kan een verdere uitbrei-
ding van het aantal CLIL-scholen en -klassen verwacht worden, aangezien er tot nu toe elk jaar gemiddeld 
twintig nieuwe scholen bij komen. CLIL blijft zo ook de komende jaren een belangrijk thema binnen onderwijs 
en nascholing.
Tot nu toe zit dit thema echter nauwelijks of niet verweven in de lessen van studenten in de lerarenopleiding 
van onze hogeschool. In de Vlaamse hogescholen voor lerarenopleiding vindt CLIL slechts mondjesmaat in-
gang, meestal in de vorm van keuzemodules of een vervolgopleiding (postgraduaat of bachelor-na-bachelor-
opleiding).2 Indien studenten in hun initiële lerarenopleiding (meer) met CLIL in contact zouden komen, zou-
den er allicht meer (toekomstige) leerkrachten een loopbaan als CLIL-leerkracht overwegen en/of kiezen voor 
verdere professionalisering. 

Sesam
Om tegemoet te komen aan dit gegeven, hebben de auteurs gedurende het academiejaar 2019-2020 gewerkt 
aan een kleinschalig praktijkgericht onderzoek met als titel ‘Sesam. Taal als didactische toegangspoort tot 
kennis’, waarin vertrokken werd van het onderwijsvak geschiedenis als casestudy. Dit project was innoverend 
omdat het een eerste aanzet was om eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met CLIL-didactiek en ze 
deze onderwijsvorm aan den lijve te laten ervaren. Geschiedenis werd hier als casestudy gebruikt, met de be-
doeling deze ervaringen nadien uit te breiden naar andere vakken. Sommige van de studenten geschiedenis 
combineren dit onderwijsvak met Frans of Engels en komen daardoor in aanmerking als toekomstig CLIL-le-
raar. Maar ook voor de andere studenten is een kennismaking met CLIL-didactiek interessant: niet alleen 
voor hun algemene achtergrondkennis als leraar, ook omdat zij mogelijk in een CLIL-school terechtkomen en 
een C1-attest3 voor Frans, Engels of Duits kunnen behalen om aan de decretale taalvereisten te voldoen. Ten 
slotte willen we alle studenten geschiedenis wijzen op het belang van taal en taalondersteuning, niet alleen 
in CLIL-klassen maar voor alle leerlingen, in het bijzonder voor leerlingen met een andere thuistaal. 

Taal als didactische toegangspoort tot kennis

1  De invoering van CLIL, in het Vlaamse secundair onderwijs wettelijk mogelijk sinds 1 september 2014, kreeg vorm in artikel 157/1 

van de Codex Secundair Onderwijs en in artikel 27/1 van het decreet Leren en werken. Daarin wordt CLIL als volgt gedefinieerd: “Een 

werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een zaakvak of een andere leerinhoud uit het curri-

culum te onderwijzen.” Wie meer informatie wenst over het wetgevend kader rond CLIL in Vlaanderen, verwijzen we graag naar deze 

website van de Vlaamse overheid: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289.

2  Binnen UCLL wordt een postgraduaat CLIL en een nieuwe bachelor-na-bacheloropleiding meertalig onderwijs ingericht.

3  Het gaat hier over niveau C1 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK): zie Nederlandse Taalunie (2006). Dit niveau is vereist 

voor CLIL-leraren in Vlaanderen. Leraren die een onderwijsbevoegdheid in de vreemde taal verwierven, hoeven geen C1-attest te 

kunnen voorleggen.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
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De volgende onderzoeksvragen werden naar voor geschoven: 

1.  Welke noden inzake methodieken van taalondersteunend lesgeven en CLIL leven er bij leraren geschiede-
nis? Waar is vraag naar?

2.  Op welke manier kan een lesmodule voor (toekomstige) leerkrachten geschiedenis tegemoet treden aan 
deze noden?

3.  Wat hebben de eerstejaarsstudenten geschiedenis bijgeleerd (dankzij de in het project ontwikkelde modu-
le) inzake:- methodieken van taalondersteunend lesgeven en CLIL;- activerend onderwijs en scaffolding?

4. Hoe kunnen we deze inzichten (zie onderzoeksvraag 3) overbrengen op leerkrachten geschiedenis?

Om op de eerste vraag te antwoorden, hielden we een enquête in het werkveld onder honderd leraren ge-
schiedenis secundair onderwijs (zie verderop in dit artikel, bij ‘Enquête onder leraren geschiedenis’). Op 
basis van de antwoorden van deze enquête heeft de vakgroep geschiedenis een module uitgewerkt waarbij 
vakinhouden geschiedenis aan eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding gegeven werden in een vreem-
de taal, volgens de CLIL-didactieken (‘Teach as you preach’). Daaraan werd een les vakdidactiek gekoppeld, 
zodat de studenten zicht kregen op de didactische principes die een rol spelen binnen CLIL, en breder binnen 
taalversterkend onderwijs. Op die manier kwamen we tegemoet aan de tweede onderzoeksvraag. Aan deze 
praktijken werd een onderzoeksluik gekoppeld in de vorm van een enquête onder de betrokken studenten: 
een nulmeting vooraf en een analyse van de impact na afloop van het project. Bovendien werd een focusge-
sprek met enkele betrokken studenten gehouden. Zo werd een antwoord gezocht op de derde onderzoeks-
vraag. Op basis van de ervaringen met de studenten werd een nascholingspakket voor leraren geschiedenis 
uitgewerkt dat we reeds konden uittesten op enkele studiedagen (onderzoeksvraag 4). Ten slotte willen we in 
een vervolgonderzoek nagaan hoe deze manier van werken, uitgetest bij de studenten geschiedenis, nadien 
bijgestuurd kan worden om ze te transfereren naar andere vakgroepen en opleidingen binnen onze leraren-
opleiding.
In de tekst die volgt, lichten we voor elk van de vier onderzoeksvragen toe hoe we te werk zijn gegaan. 

Enquête onder leraren geschiedenis
Het betrof een online enquête die werd uitgestuurd naar partnerscholen van onze lerarenopleiding. Welge-
teld 100 leerkrachten geschiedenis vulden ze in, werkzaam in alle Vlaamse provincies, maar hoofdzakelijk 
wel in Vlaams-Brabant (n=36), gevolgd door Antwerpen (n=28) en Limburg (n=17). Van de 100 respondenten 
werkten er 20 (gedeeltelijk) in het CLIL-onderwijs en 80 niet. Van de 20 CLIL-leerkrachten waren er 14 die 
in het Engels lesgaven en 6 in het Frans. Geen enkele leerkracht uit de steekproef gaf les in het Duits of in 
meer dan één doeltaal. Van de 20 CLIL-leraren gaven er 11 ook geschiedenis in het Nederlands. Hoewel de 
enquête breed opgesteld was voor leraren geschiedenis in het algemeen, gaven de meeste respondenten 
les in de eerste graad A-stroom (n=46)4, in het ASO (n=74) en in het TSO (n=49). Verder werkten ook enkele 
respondenten in de eerste graad B-stroom, in het BSO (n=18) of in het KSO (n=5). Eén persoon gaf les in OV4 
(A-stroom). Ten slotte vulde ook één persoon uit een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Toerisme de 
vragenlijst in. In de enquête polsten we hoofdzakelijk naar de noden bij leraren geschiedenis inzake metho-
dieken van taalondersteunend lesgeven en CLIL. Het viel op dat meer dan de helft (n=47) van de 80 leraren 
die niet in een CLIL-traject lesgaven, wel overwegen om dat in de toekomst te doen. Deze leerkrachten kre-
gen, net als de CLIL-docenten, de vraag waaraan ze nood hebben en op welk aanbod ze zouden ingaan. We 
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4  De terminologie die hier gebruikt wordt, is typisch voor het secundair onderwijs in Vlaanderen: ASO = algemeen secundair onderwijs, 

TSO = technisch secundair onderwijs, KSO = kunstsecundair onderwijs, BSO = beroepssecundair onderwijs, OV4 = een onderwijsvorm 

van het buitengewoon secundair onderwijs. De eerste graad betreft de eerste twee jaren van het secundair onderwijs. Hier worden 

de studierichtingen benoemd met ‘A-stroom’ en ‘B-stroom’: A-stroom bereidt voor op algemeen vormend onderwijs; B-stroom bereidt 

voor op beroepssecundair onderwijs.
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stelden daartoe een lijst van vijftien mogelijke antwoorden voor en gaven ook de mogelijkheid om zelf een 
ander antwoord te formuleren. We vroegen de respondenten om drie items te kiezen die voor hen prioritair 
waren. Sommige personen duidden evenwel meer dan drie items aan.

niet-CLIL 
(n=47)

niet-CLIL 
%

CLIL 
(n=20)

CLIL 
%

gepaste historische bronnen in de vreemde taal 
voor leerlingen

27 57,4 17 85

concrete voorbeelden van uitgewerkte lessen 24 51,1 9 45

basiscursus didactiek CLIL 20 42,6 1 5

ondersteuning specifieke woordenschat 
geschiedenis in de vreemde taal voor de 
leerkracht

19 40,4 3 15

inspiratie voor werkvormen 16 34,0 8 40

good practices voor evaluatie 13 27,7 7 35

woordenlijsten voor leerlingen 11 23,4 4 20

talige ondersteuning (bv. dagelijkse taal, 
klasmanagement) in de CLIL-taal voor de 
leerkracht

10 21,3 4 20

overleg met leerkrachten geschiedenis native 
speakers

10 21,3 6 30

overleg collega's vreemde talen 10 21,3 4 20

uitwisseling met collega's 9 19,1 3 15

jobshadowing/buitenlandse stage bij 
leerkrachten geschiedenis native speakers

9 19,1 7 35

didactiek van vreemde talen als niet-
taalleerkracht

9 19,1 2 10

iemand die mijn zelfgemaakt materiaal naleest 7 14,9 1 5

resultaten van onderzoek rond CLIL 3 6,4 3 15

andere… 2 4,3 1 5

1

Tabel 1. Enquête onder leraren geschiedenis inzake methodieken van taalondersteunend lesgeven en CLIL: Waaraan heb je nood? Op 

welk aanbod zou je ingaan?

Uit de antwoorden komen grote gelijkenissen, maar ook opmerkelijke verschillen tussen de CLIL- en de 
niet-CLIL-leraren naar boven. Zo prijkt in de top 2 van beide groepen leerkrachten ‘gepaste historische bron-
nen in de vreemde taal voor leerlingen’ op de eerste plaats en ‘concrete voorbeelden van uitgewerkte lessen’ 
op de tweede plaats. 
Een ‘basiscursus didactiek CLIL’ scoorde bij de niet-CLIL-groep zeer hoog met een derde plaats en 42,6%. In 
de CLIL-groep werd deze optie slechts door één persoon aangeduid (= 5%). Allicht is dit te verklaren door het 
feit dat de CLIL-leraren normaliter reeds allemaal een basiscursus didactiek CLIL gevolgd hebben, althans 
dat is de bedoeling wanneer men er de CLIL-standaard van de overheid op naslaat (Vlaamse overheid, 2014). 
‘Inspiratie voor werkvormen’ is dan weer een item dat in beide groepen hoog scoort: 34% bij niet-CLIL en 
40% bij CLIL. Niet-CLIL-leraren blijken meer nood te hebben aan ‘ondersteuning specifieke woordenschat 
geschiedenis in de vreemde taal voor de leerkracht’: 40,4% bij niet-CLIL en slechts 15% bij CLIL. De overige 
antwoordmogelijkheden die te maken hebben met talige ondersteuning scoren nagenoeg gelijk in de twee 
groepen (ongeveer 20%): 
- woordenlijsten voor leerlingen;

Taal als didactische toegangspoort tot kennis
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- talige ondersteuning (bijvoorbeeld dagelijkse taal, klasmanagement) in de CLIL-taal voor de leerkracht;
- overleg collega’s vreemde talen.
Voor ‘jobshadowing/buitenlandse stage bij leerkrachten geschiedenis native speakers’ voelen de CLIL-leer-
krachten dan weer meer: dit item scoort 19,1% bij niet-CLIL en 35% bij CLIL. Een soortgelijk verschil zien we 
voor ‘overleg met leerkrachten geschiedenis native speakers’: 21,3% bij niet-CLIL en 30% bij CLIL. 
Het valt dus op dat leraren met ervaring in CLIL zich blijkbaar al iets zekerder voelen wat de vakterminologie 
betreft, maar dat zij wat het ‘dagelijkse’ taalgebruik voor klasmanagement en dergelijke betreft nog evenveel 
noden voelen als hun collega’s zonder CLIL-ervaring.
‘Good practices voor evaluatie’ en ‘uitwisseling met collega’s’ halen in beide groepen een vrij hoge score. 
‘Didactiek van vreemde talen als niet-taalleerkracht’ is een antwoord dat hoger scoort in de niet-CLIL-groep 
(19,1% versus 10%), terwijl ‘resultaten van onderzoek rond CLIL’ dan weer het omgekeerde effect heeft (6,4% 
bij niet-CLIL versus 15% bij CLIL).
Een interessant gegeven blijkt uit het antwoord op de vraag: “Heb je de voorbije vijf jaar lesgegeven of geef 
je momenteel les aan leerlingen die een andere thuistaal hebben dan het Nederlands?” Deze vraag was in 
de enquête opgenomen omwille van de parallellen op het vlak van didactiek, onder andere het systematisch 
voorzien van taalsteun aan leerlingen die de onderwijstaal niet goed machtig zijn. Op deze vraag antwoordde 
een overtuigende meerderheid positief (91,2%). Dit resultaat is een eyeopener die we willen meegeven aan 
onze studenten, zodat de relevantie van taalsteun in elke les tastbaar wordt.
Na de enquête peilden we naar mogelijke problemen die in dit verband kunnen opduiken in de lessen ge-
schiedenis. De antwoorden op deze vraag gaan in de richting van taalversterkend onderwijs. Op leerkrachtni-
veau komen de volgende moeilijkheden bovendrijven:
- problemen met het inschatten van het taalniveau van de leerlingen;
- te moeilijk taalniveau van het eigen cursusmateriaal;
- knelpunten bij het uitleggen van bepaalde begrippen.

Conclusie enquête
Met het oog op het ontwerpen van een didactisch pakket voor onze studenten geschiedenis en een nascho-
lingspakket rond taalversterkend onderwijs (binnen of buiten CLIL), wilden wij vooral te weten komen wat de 
noden zijn van de leerkrachten geschiedenis. Het is opvallend dat een aantal antwoorden voor beide groepen 
(CLIL en niet-CLIL) gelijklopen: 
- gepaste historische bronnen in de vreemde taal;
- concrete voorbeelden van uitgewerkte lessen;
- inspiratie voor werkvormen;
- good practices voor evaluatie.
De niet-CLIL-leraren die CLIL wel zouden overwegen, stipten bovendien vooral aan dat ze nood hebben aan 
een basiscursus CLIL-didactiek en ondersteuning in specifieke woordenschat geschiedenis in de vreemde 
taal. 
Mede gezien het feit dat nagenoeg alle respondenten (meer dan 90%) lesgeeft of recent les heeft gegeven 
aan leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands, besluiten wij hieruit dat een gezonde dosis 
CLIL-didactiek, met aandacht voor scaffolding5 en activerend leren, gekoppeld aan concrete lesvoorbeelden, 
zowel voor de (would be) CLIL-leraren als voor de andere leerkrachten geschiedenis een heilzaam effect 
kan hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Immers, het academische taalgebruik in de lessen ge-
schiedenis behoeft voor de meeste leerlingen ondersteuning, ongeacht hun taalachtergrond, en het actief  
inoefenen van de inhouden bevordert de verwerking van de leerstof (Prince, 2004). Of, zoals een van de 
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5  “Scaffolding is de juiste ondersteuning vinden op het meest aangewezen moment. Een leerling moet de leerinhoud stap voor stap kun-

nen ontdekken in de doeltaal en de nodige ondersteuning vinden om de leerstof te begrijpen en zich hierover te uiten in de doeltaal. 

(…) Een mogelijke vertaling van het begrip scaffolding in het Nederlands is ‘steigerbouw’ (…). Dankzij de steiger kan de metselaar het 

gebouw steeds hoger maken. Zodra het bouwwerk klaar is, kan de steiger verdwijnen, want dan is hij overbodig geworden.” (Martens 

& Van de Craen, 2017, p. 118).
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respondenten het verwoordde: “In (CLIL-)klassen stelt het probleem (van de andere thuistaal) zich minder 
omdat daar de doeltaal een vreemde taal is voor nagenoeg alle leerlingen.”
De antwoorden op de enquête gaven ons dan ook aan welke richting we dienden uit te gaan met ons lessen-
pakket voor de studenten geschiedenis.

Twee lessen geschiedenis in het Frans of Engels
Een inhoudelijke CLIL-module werd uitgewerkt en uitgetest bij 59 eerstejaarsstudenten geschiedenis, ver-
deeld over twee groepen. Twee thema’s uit de klassieke oudheid werden aangeboden in een vreemde taal, 
rekening houdend met de CLIL-vakdidactiek, namelijk de Griekse kunst (een les van drie uur) en de Etrusken 
(een les van twee uur). Veel interactie tussen de studenten en kansen om te spreken stonden centraal in deze 
lessen. In de lesschema’s in bijlage komt de interactie tussen studenten tot uiting. Spreekdurf en het actief 
hanteren van de vreemde taal waren belangrijke talige doelen. Alle studenten moesten evenveel bezig zijn 
met het inoefenen van de woordenschat en de taalstructuren. De activiteiten waren laagdrempelig voor de 
studenten omdat ze vooral met elkaar in duo spraken in plaats van in ruimere groep. De noodzakelijke scaf-
folding werd hierbij geboden in de vorm van spreekkaders met voorbeeldzinnen, stellingen, woordenlijsten 
bij afbeeldingen, ondertitelde filmfragmenten, enzovoort.
Videofragmenten werden twee keer getoond zoals in taallessen gebeurt: globale luistervaardigheid bij een 
eerste luisterbeurt en selectief luisteren bij de tweede vertoning. De eerste keer werd er gefocust op het al-
gemene thema, dat studenten makkelijk konden benoemen. Na een tweede vertoning werd er meer selectief 
ingezoomd op de inhoud. Het veelvuldige gebruik van stellingen bij de aanbreng van leerinhoud en het for-
muleren van de conclusie hielp studenten om de essentie van de les te zien en aan de slag te gaan ondanks 
een beperktere kennis van de doeltaal. 
Eén groep studenten kreeg de lessen in het Engels en de andere groep in het Frans. De studenten hebben 
de taal niet kunnen kiezen, waar een aantal studenten oorspronkelijk huiverachtig tegenover stonden, maar 
achteraf de zinvolheid hiervan in het focusgesprek weergaven. Dit had als voordeel dat ze ondergedom-
peld werden in een vreemde taal en zo zelf ervaren hebben wat een CLIL-les geschiedenis concreet bete-
kent voor leerlingen die niet alles onmiddellijk begrijpen. De studenten konden ook aan den lijve het belang 
van CLIL-vakdidactiek ervaren. Hiermee kregen ze tegelijkertijd een idee van wat het moet zijn voor een ex-
OKAN6-leerling om een les geschiedenis in het Nederlands te volgen. Er wordt tenslotte veel nieuwe woor-
denschat aangereikt.
De CLIL-lessen werden voorbereid in een samenwerking tussen de twee auteurs. Het handboek Klaar voor 
CLIL (Martens & Van de Craen (red.), 2017), CLIL Skills (Dale, van der Es & Tanner, 2010) en CLIL Activities (Dale 
& Tanner, 2012) vormden de basis voor de didactiek en het uitwerken van interactieve lessen met scaffolding.

Eén les vakdidactiek 
Vertrekkende vanuit hun concrete ervaringen met de CLIL-lessen werden studenten ondergedompeld in en-
kele principes van de CLIL-didactiek. Visuele, talige en tekstuele scaffolding en actief leren werden, verwij-
zend naar de concrete voorbeelden uit de twee eerdere geschiedenislessen, onder de loep genomen in een 
les vakdidactiek geschiedenis met focus op CLIL. Zoals eerder aangegeven, konden ook parallellen getrokken 
worden met taalversterkend lesgeven in het Nederlands. Het uiteindelijke doel van deze reflectie is uiteraard 
dat deze eerstejaarsstudenten het belang van taal in hun eigen lessen inzien, dat ze er bewust mee omgaan 
en op termijn de principes van taalsteun en interactie in hun eigen stages toepassen.

Enquête studenten
Onder de eerstejaarsstudenten die bij het experiment betrokken waren, werd een enquête afgenomen die 
enerzijds peilde naar hun kennis in verband met CLIL-didactiek en anderzijds polste naar hun interesse 
in en motivatie voor CLIL. De studenten vulden deze vragenlijst twee keer in: voor en na het experiment.  

Taal als didactische toegangspoort tot kennis
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De vragen over hun persoonlijke houding baseerden we op McDougald (2015). Voor de kennistest werd ge-
bruikgemaakt van drie casussen uit de lespraktijk secundair onderwijs, waarbij de studenten moesten aange-
ven welke aspecten van CLIL-didactiek in het beschreven stuk les aan bod kwamen. De pretest werd afgeno-
men na de eerste CLIL-les over de Griekse kunst, de posttest vier weken na de laatste les. De resultaten zijn 
niet zo rooskleurig: op de pretest slagen twee studenten van de 59. In de posttest zijn dat er zes. Wel scoren 
25 studenten beter op de post- dan op de pretest. We moeten hier ook bij vermelden dat we deze eerstejaars-
studenten niet hadden gevraagd om voor de posttest de leerinhoud te bestuderen en dat er vier weken zaten 
tussen de laatste les en de posttest.
De studenten geven aan dat ze gemotiveerd zijn voor CLIL. In de pretest duidt 81,8% van de studenten aan 
dat ze graag CLIL-les willen geven en in de posttest is er een lichte stijging naar 84,3%. De studenten gaan 
ervan uit dat ze over voldoende talenkennis zullen beschikken om zelf les te geven in een andere taal: pretest 
74,1%, posttest 74,5%. Voor 27% van hen klopt dat ook, gesteld dat ze afstuderen, omdat ze Frans of Engels 
als tweede onderwijsvak hebben gekozen. Voor de anderen geldt dat zij eerst nog een C1-taaltest dienen af 
te leggen. Hun ervaringen met de CLIL-lessen zijn duidelijk positief. In de pretest geeft 94,7% aan dat dit een 
positieve ervaring was, en in de posttest, na twee CLIL-lessen en één les vakdidactiek CLIL, is 92,9% enthou-
siast. Er dient hierbij wel een kanttekening gemaakt te worden: een CLIL-les zorgt volgens de studenten voor 
minder diepgang in de leerinhoud van het vak geschiedenis. In de pretest na één CLIL-les vindt 56,6% dat er 
minder diepgang is, maar in de posttest is dat significant gestegen naar 77,1%.

Focusgesprek met de eerstejaarsstudenten geschiedenis
Na afloop van de inhoudelijke en vakdidactische module hielden we een focusgesprek met zeven vrijwillige 
studenten, geleid door een onafhankelijke lector van wie ze geen les kregen, zodat ze vrijuit feedback konden 
geven. Studenten waren positief over de twee lessen die ze in CLIL-vorm kregen: prima als prikkel, maar het 
mocht gerust uitgebreid worden met Duits en extra thema’s (bijvoorbeeld de Franse Revolutie in het Frans). 
De studenten vonden dat de essentie van de les duidelijker was in de twee CLIL-thema’s dan in een les in het 
Nederlands. Dit kan verklaard worden doordat wij als CLIL-lesgever ons bij de voorbereiding geconcentreerd 
hebben op de essentie en aldus de leerinhoud, bijbehorende begrippen en woordenschat hiertoe beperkt 
hebben. Verder vonden de studenten dat scaffolding duidelijk aanwezig was in de CLIL-lessen, wat volgens 
hen ook interessant is voor hun lessen in het Nederlands wanneer er moeilijke woorden of begrippen aan te 
pas komen. Dit brengt ons op een interessante vaststelling: studenten merkten op dat een aantal zogenoem-
de CLIL-didactieken ook in reguliere lessen het leerproces van de leerlingen beter ondersteunen, met andere 
woorden: CLIL kan gezien worden als katalysator voor het toepassen van goede didactiek. Dit ondervonden 
wij als lector trouwens zelf aan den lijve. Zo hadden we in de CLIL-les veel aandacht besteed aan de structuur 
door die geregeld visueel te laten terugkeren. Die herhaling van de structuur hebben wij na het CLIL-experi-
ment systematisch overgenomen in de reguliere lessen geschiedenis, alsook de explicitering van de leerdoe-
len en voldoende herhaling en visualisatie van specifieke begrippen. Op aangeven van de studenten maken 
we er nu ook een gewoonte van om alle filmfragmenten te ondertitelen in de taal van het fragment, een 
ingreep die niet enkel als scaffolding relevant is, maar ook als voorbeeld van multimodale input: tekstuele én 
audiovisuele inbreng.

Nascholingen
Om een antwoord te geven op onderzoeksvraag 4 (Hoe kunnen we de inzichten van het CLIL-experiment met 
de studenten delen met het werkveld?), gaven de auteurs een aantal sessies op twee studiedagen: enerzijds 
het VELOV-congres van 6 februari 2020 in Leuven, anderzijds de CLIL-studiedag van de Vlaamse overheid van 
10 maart 2020 in Brussel. Tijdens deze sessies lichtten we het publiek in over de enquête bij het werkveld, 
het ontwerponderzoek bij de eerstejaarsstudenten en de daaraan gekoppelde effectmeting. We lieten de 
deelnemers kennismaken met enkele werkvormen die we tijdens deze lessen gebruikten (in het Frans!) en 
lieten hen op basis daarvan reflecteren over CLIL-didactiek. Dit was een interessante uitwisseling. De deel-
nemers kwamen tot het besluit dat CLIL-didactiek heel wat recente en minder recente inzichten uit algemene 
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didactiek toepast en dat CLIL in vele scholen de katalysator voor evidence-informed7 lesgeven kan vormen.
In de laatste sessie die we vlak voor de lockdown door het Covid-19-virus nog konden geven, in maart 2020, 
hadden we de gelegenheid om met een publiek van leraren geschiedenis en pedagogisch begeleiders iets 
meer in detail te gaan. We lieten hen kennismaken met het zogenoemde CLIL-menu (Martens, 2017; zie Fi-
guur 1) en de betekenis van de verschillende fases en concepten die in dit model aan bod komen.
 

Figuur 1. Het CLIL-menu: een didactische leidraad voor het ontwerpen van CLIL-lessen (Martens, 2017, p. 80).

Vervolgens presenteerden we hun deze uitdagingen van een CLIL-leraar (Figuur 2).

Figuur 2. Dia uit een nascholingssessie voor leerkrachten geschiedenis.

We daagden hen uit door middel van verschillende probleemstellingen uit CLIL-lessen geschiedenis in het 
secundair onderwijs en de lerarenopleiding. Deze probleemstellingen hadden vaak te maken met de nog be-
perkte taalkennis van de leerlingen en studenten. We vroegen de leraren om in kleine groepen na te denken 
over deze probleemstelling en een oplossing te bedenken. 
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Figuur 3. Voorbeeld van een probleemstelling uit een CLIL-les geschiedenis die aan de deelnemers van de nascholing werd  

voorgesteld.

Vervolgens toonden we hun videobeelden van de CLIL-les in kwestie, waardoor de deelnemers te zien kre-
gen hoe de leraar uit de video met de probleemstelling was omgegaan, en ten slotte werd er gereflecteerd 
over het praktijkvoorbeeld: was dit een goede oplossing? Wat kon anders? In welke fase van het CLIL-menu 
bevinden we ons? 
Deze manier van werken leidde tot interessante uitwisselingen en reflectie over de praktijk van de CLIL-klas, 
maar tevens over problemen waarmee ook niet-CLIL-leraren te maken kunnen krijgen wanneer hun leerlingen 
best nog wat taalsteun kunnen gebruiken. Met andere woorden: eens te meer werd aangehaald dat zoge-
noemde CLIL-didactiek ook gunstige effecten heeft op de reguliere lessen geschiedenis. Wij leren hieruit dat 
dit inzicht voldoende plaats moeten krijgen in de lerarenopleiding. 

Conclusie
Het project ‘Sesam’ bood interessante professionaliseringskansen voor (toekomstige) leraren geschiedenis. 
Dit project kan gezien worden als een casestudy voor wat mogelijk is in andere vakdisciplines in de leraren-
opleiding: studenten krijgen les in een vreemde taal (Frans, Engels of Duits) volgens CLIL-didactieken, reflec-
teren daarover binnen vakdidactiek en worden vervolgens uitgenodigd om een aantal van deze principes toe 
te passen in hun stages. Hierbij dienen een aantal tekortkomingen van dit project aangestipt te worden. Ten 
eerste beklijfde de inhoud van de lessen vakdidactiek niet echt: de studenten scoorden slecht op de posttest, 
wat zich uiteraard ook vertaalde in het feit dat ze deze principes nog niet toepasten in hun stage. Dit is niet 
echt verwonderlijk; het ging tenslotte maar over twee stagelessen bij de eerstejaarsstudenten. Dat waren 
bovendien hun allereerste lessen; we kunnen moeilijk verwachten dat ze de inzichten uit die les vakdidactiek 
meteen al zouden toepassen. Ten tweede betrof het huidige onderzoek slechts een casestudy en bleef dus 
heel beperkt, niet alleen qua steekproef (59 studenten) maar ook qua impact (enkel in onderwijsvak geschie-
denis en slechts twee lessen). Verder onderzoek bij een grotere studentenpopulatie, andere onderwijsvakken 
en een hele lesmodule kan de resultaten van dit onderzoek aanvullen. Binnen onze eigen lerarenopleiding 
zoeken we momenteel actief naar mogelijkheden voor transfer naar andere vakgroepen en opleidingen. In 
een interessant vervolgonderzoek naar de samenwerking tussen de CLIL-leraar en zijn collega vreemde taal 
dat we intussen voeren in een aantal secundaire scholen, werken we trouwens, naast geschiedenis, samen 
met de vakgroepen lichamelijke opvoeding, wiskunde, Frans en Engels, en zijn er studenten betrokken vanuit 
hun bachelorproef. 
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Uit ons onderzoek is gebleken dat onze studenten gemotiveerd zijn om de CLIL-uitdaging aan te gaan. Dat 
is in ieder geval positief nieuws voor de toekomst van het CLIL-onderwijs in Vlaanderen!
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Bijlage 1: lesschema van de les over Griekse kunst

Tijd Lesonderdeel Activiteiten studenten Scaffolding 

5 minuten Concept toelichten, talige en 
inhoudelijke doelen overlopen.

 Doelstellingen zichtbaar op 
het presentatiescherm.

1 minuut Structuur van de les weerge-
ven: inhoudstafel, die heel 
de les terugkeert tussen alle 
lesfasen. 

  

15 minuten Voorkennis activeren. Stellingenspel i.v.m. verwach-
te voorkennis over Griekse 
wereld. Individueel: met rode 
of groene kaart (niet-)akkoord 
aanduiden. In duo’s: studenten 
geven argumenten pro of con-
tra aan een medestudent.

Voorbeeldzinnen worden ge-
geven: taal wordt aangereikt 
om de argumenten te kunnen 
formuleren.

20 minuten Introductie in het thema: de 
Griekse cultuur met de Acro-
polis om te starten.

In duo’s:
1ste keer filmfragment: in 
duo wisselen studenten hun 
antwoord uit.

2de keer filmfragment: stu-
denten verbinden essentiële 
begrippen uit één kolom met 
hun verklaring uit de andere 
kolom.

Studenten formuleren in duo 
een conclusie over de Acro-
polis en gebruiken hierbij de 
woordenschat. 

Filmfragment met één concre-
te overkoepelende vraag over 
het thema van de les.

Filmfragment wordt een 2de 
keer bekeken. Woordenlijst 
met begrippen en lijst met 
verklaringen van de begrippen 
worden aangereikt.

Woordenlijst met begrippen.

1 minuut Introductie probleemstelling.   

40 minuten Lesfase: de verschillende 
domeinen (politiek, econo-
misch, sociaal, cultureel) bij de 
Grieken. 

In duo’s rangschikken de 
studenten woordkaarten van 
de verschillende begrippen per 
juist domein. 

Politiek domein: studenten 
observeren in duo’s de atlas-
kaart met de Griekse poleis 
en leggen aan elkaar uit wat 
ze zien.

Studenten formuleren een 
conclusie over een deelaspect 
van de probleemstelling.

Studenten tonen groene en 
rode kaarten om aan te geven 
of ze akkoord gaan met de 
eindconclusie voor elk domein.

Woordkaarten met begrippen 
voor elk domein.

Woordenlijsten van de begrip-
pen met afbeeldingen.

Spreekkader / voorbeeldzinnen 
om de conversatie te kunnen 
voeren.

Voorbeeldzinnen om de con-
clusie te kunnen formuleren.

10 minuten Lesfase: Griekse bouwkunst op 
de kaarten.

In duo’s: studenten situeren 
in tijd en ruimte en leggen uit 
aan elkaar.   

Spreekkader / voorbeeld-
zinnen. 
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40 minuten Lesfase: de drie bouwstijlen: 
Dorisch, Ionisch, Korinthisch.

Studenten luisteren en kijken 
naar de kenmerken van de drie 
bouwstijlen, concrete tempels.

Studenten oefenen in duo de 
kenmerken in en plakken de 
woordkaarten op de tekenin-
gen. Ze verwoorden wat ze 
doen aan elkaar.

Studenten spelen in duo een 
spel waarbij ze raden welke 
bouwstijl op de foto staat 
(foto’s van de belangrijkste 
voorbeelden van Griekse 
tempels).

Tekeningen van de drie 
bouwstijlen vergezeld van 
woordkaarten met begrippen / 
woordenschat.

Woordenlijsten met alle 
begrippen.

Tekeningen van de bouwstij-
len en tempels met blanco 
woordkaarten.
Studenten gebruiken de woor-
denlijsten.
Voorbeeldvragen om de con-
versatie te kunnen voeren.

20 minuten Lesfase: het Parthenon op de 
Acropolis.

Filmfragment: in duo leggen 
studenten aan elkaar uit 
wat de essentie is van het 
filmfragment.

Studenten kijken en luisteren 
naar de uitleg van de lector 
i.v.m. onderdelen van een 
Griekse tempel.

Filmfragment met één concre-
te vraag over het thema.

Foto’s en tekeningen met 
woordkaarten.

10 minuten Terugblik: doelstellingen en 
evaluatie van de CLIL-les.

Studenten reflecteren of de 
doelstellingen bereikt zijn.

Evaluatie: in de vreemde taal 
of in het Nederlands. Studen-
ten geven aan wat ze (minder) 
goed begrepen hebben qua 
taal.
Studenten geven weer wat de 
essentie is van de lesinhoud.
Studenten geven suggesties 
voor volgende CLIL-lessen.

Doelstellingen zichtbaar op 
het presentatiescherm.

Bijlage 2: lesschema van de les over de Etrusken

Tijd Lesonderdeel Activiteiten studenten Scaffolding 

3 minuten Talige en inhoudelijke doel-
stellingen overlopen. 

 Doelstellingen zichtbaar op 
het presentatiescherm.

1 minuut Structuur van de les weer-
geven: inhoudstafel, die heel 
de les terugkeert tussen elke 
lesfase.

  

15 minuten Voorkennis activeren. Via spelvorm ‘high five’ met 
stellingen waar studenten 
in duo (één student A en de 
andere student B) moeten 
spreken 

Voorbeeldzinnen worden ge-
geven: taal wordt aangereikt.
Er is duidelijk aangegeven 
wanneer A of B moet spreken.

Taal als didactische toegangspoort tot kennis
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15 minuten Introductie thema: de 
Etrusken.

In duo’s :
1ste keer filmfragment: stu-
denten A en B benoemen om 
beurt het thema. 

2de keer filmfragment: 
stellingen over de inhoud: 
akkoord of niet akkoord? 
Studenten A en B moeten om 
de beurt hun mening geven.

Filmfragment met ondertitel-
ing in de doeltaal. Powerpoint 
met één concrete vraag over 
het thema.

Filmfragment wordt een 
2de keer bekeken. Daarna 
voorbeeldzinnen om mening 
te geven. 

Woordenlijst met afbeeldingen 
voor specifieke terminologie.

1 minuut Introductie probleemstelling.   

15 minuten Lesfase: legende en weten-
schappelijke hypothese.

In duo’s: A en B zoeken om 
de beurt in de tekst en op de 
kaart en leggen uit aan elkaar.

Vereenvoudigde tekst van 
de legende in de doelta-
al. Atlaskaart met vragen 
voor studenten A en B met 
voorbeeldzinnen voor het 
antwoord.

15 minuten Lesfase: Etruskische creaties. In duo’s: studenten leggen de 
passende verklaring (zin) bij 
de juiste foto. 
Vervolgens verwoorden ze om 
de beurt aan elkaar wat de 
creaties zijn met behulp van 
de voorbeeldzinnen.

Beeldmateriaal: foto’s van 
sites met corresponderende 
verklarende zin.

20 minuten Lesfase: verschillende 
domeinen (politiek, econo-
misch, sociaal, cultureel) bij de 
Etrusken. 

Studenten kiezen uit een 
voorgestelde lijst wat aan 
bod kwam in het fragment. 
Student A en B overleggen 
met elkaar en duiden aan in 
de lijst.

Studenten luisteren en 
bekijken de verschillende 
afbeeldingen. 

Studenten formuleren conclu-
sie bij elk domein in hoeverre 
de Romeinen de cultuur van 
de Etrusken overgenomen 
hebben. Studenten A en B 
spreken om beurt. 

Filmfragment cultureel 
domein. Studenten krijgen één 
vraag bij het fragment. 
Taal wordt aangeboden onder 
de vorm van een lijst met mo-
gelijke antwoorden (multiple 
choice). 

Woordenlijsten bij afbeeldin-
gen.

Voorbeeldzinnen om de con-
clusie te kunnen formuleren. 

3 minuten Eindconclusie: antwoord op de 
probleemstelling.

Studenten formuleren de 
eindconclusie. 

Voorbeeldzinnen.

10 minuten Terugblik: doelstellingen en 
evaluatie van de CLIL-les. 

Studenten reflecteren of de 
doelstellingen bereikt zijn.

Evaluatie: in de vreemde taal 
of in het Nederlands. Student-
en geven aan wat ze (minder) 
goed begrepen hebben qua 
taal.
Studenten geven weer wat de 
essentie is van de lesinhoud.

Studenten geven suggesties 
voor volgende CLIL-lessen.

Doelstellingen zichtbaar op 
het presentatiescherm.

Taal als didactische toegangspoort tot kennis
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 Praktijkvoorbeeld

Met studenten als partners worden  
lerarenopleiders beter en effectiever  
in het rolmodelen
Gerda Geerdink & Marijke Gommers, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Op de lerarenopleiding zijn we als docenten – anders dan op andere opleidingen – aan het doen wat we willen 
dat studenten leren: we onderwijzen hoe je moet onderwijzen. Passend bij die bijzondere taakstelling zijn 
lerarenopleiders rolmodellen voor hun studenten. De theorie leert dat niet alle lerarenopleiders zich daarvan 
bewust zijn of weten hoe ze dat het beste kunnen doen. En ook als ze dit wel doen, blijkt het voorbeeldmatig 
professioneel handelen niet altijd door studenten gezien te worden, zodat die er minder dan gewenst van 
leren.
Dit gegeven en een hoofdstuk uit de Kennisbasis voor lerarenopleiders van Powell en Swennen (2019) hebben 
binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) geleid tot de ontwikkeling van een methodiek voor de 
lerarenopleiding, met als inzet de genoemde tekortkomingen te tackelen.
We hebben een drietrapsinterventie ontwikkeld en geëvalueerd bestaande uit: 1) toepassen van expliciet mo-
delen door lerarenopleiders; 2) studenten aansturen op het bewust kijken naar het voorbeeldmatig professio-
neel handelen van hun lerarenopleiders; en 3) lerarenopleiders en studenten een professionele dialoog laten 
voeren over het pedagogisch-didactisch handelen. Uit de evaluatie van de interventie bleek dat zowel leraren-
opleiders als studenten hiervan leren. Lerarenopleiders ervaren dat studenten veel van hun voorbeeldmatig 
pedagogisch-didactisch handelen niet oppikken als je dat niet extra benadrukt. De interventie maakte dat de 
lerarenopleiders hun didactische kennis opgefrist hebben. Studenten hebben naar eigen zeggen geleerd over 
de wijze waarop goede lessen opgebouwd zijn. Als nadeel werd gezien dat extra aandacht voor de wijze van 
lesgeven ten koste gaat van de inhoud van de les

Aanleiding
De theorie maar ook de opleidingspraktijk leren ons dat nog niet alle lerarenopleiders zich bewust zijn van 
hun bijzondere taak als lerarenopleider of weten hoe te handelen (Loughran, 2006; Powell & Swennen, 2019). 
Voor zijn promotieonderzoek ontwikkelde Powell (2016) manieren om lerarenopleiders meer bewust te maken 
van deze voorbeeldrol. Maar ook als lerarenopleiders dat doen, merken studenten het voorbeeldig handelen 
van hun opleiders niet altijd op en leren er daarom ook minder van dan gewenst. Van collega’s onderwijskunde 
hoorden we dat ze elk college een andere werkvorm inzetten zodat studenten kennismaken met verschillende 
didactische benaderingen. Navraag leert dat dit studenten nooit is opgevallen. De specifieke aanpak en inzet 
van deze opleiders blijkt niet op te leveren wat bedoeld was. 

Hier wilden wij (de auteurs van deze bijdrage) wat aan doen en het HAN-brede Student als Partner-project 
bood financieel en dus ook qua tijd mogelijkheden. De HAN vindt het partnerschap van studenten belangrijk. 
In het HAN-instellingsplan 2016-2020 (2016) staat geschreven dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het onderwijs zowel bij docenten als bij studenten ligt. Uitgangspunt is dat je, zeker binnen een onder-
wijsorganisatie, nooit níét kunt samenwerken. Studenten zijn je (toekomstige) collega’s met een andere rol.  
Studenten moeten erkend worden als (toekomstige) collega’s. Studenten kunnen op allerlei onderdelen part-
ner zijn binnen een onderwijsinstelling. 
Dunne en Zandstra (2011) beschrijven verschillende stadia van partnerschap. De meest vergaande vorm is 
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studenten zien als collega’s met wie de werkwijze binnen de colleges bediscussieerd wordt. Voor dat stadium 
is hier gekozen. 

Theoretisch kader

Professionalisering door lerarenopleiders 
Professionalisering verwijst naar het complexe proces waarin professionals leren in een professionele setting 
met als doel verbetering van de kwaliteit van hun handelen (Vermeulen, 2016). Professionaliseren en wijzer 
worden of leren, gebeurt vaak non-intentioneel en informeel, zonder vooropgezet doel en zonder gerichte en 
geplande professionaliseringsactiviteiten (Kools, 2013; Kools & Koster, 2016). Onderzoek leert ook dat lera-
renopleiders liever en beter leren van het dagelijks professioneel handelen dan van vooropgezette cursussen 
of trainingen (Dengerink et al., 2015; Geerdink & Komduur, 2016). 
Voorkeur hebben voor informeel leren en leren op de werkvloer garandeert niet dat er ook echt geleerd wordt. 
Leren door te doen en daarop te reflecteren vereist eveneens dat er tijd voor vrijgemaakt wordt en er gelegen-
heid is voor kritische reflectie. Dat laatste vraagt om georganiseerde en structurele uitwisseling met andere 
(kritische) professionals (Davey & Ham, 2011). 
De beoogde opbrengst van professionalisering van lerarenopleiders is anders handelen door hen, met als 
uiteindelijke uitkomst studenten die beter en meer leren. Clarke en Hollingsworth (2002) hebben een model 
ontwikkeld waarin de gewenste opbrengsten van effectief professionaliseren door leraren(opleiders) beschre-
ven zijn. Er worden in hun model vier domeinen onderscheiden waarin opbrengsten zichtbaar zouden moeten 
zijn. De vier domeinen zijn (zie Figuur 1): het persoonlijke domein, het domein van het praktisch handelen, het 
externe domein en het domein van de feitelijke opbrengsten. Toegepast op onze doelgroep: Het persoonlijke 
domein gaat om de zelf ervaren veranderingen in opvattingen, kennis en houding. Het domein van het prak-
tisch handelen betreft het ervaren dat er anders gehandeld wordt door de nieuw opgedane kennis en houding. 
Het externe domein gaat over verandering/uitbreiding van bronnen die nieuwe kennis aanleveren zoals nieu-
we theorie, nieuwe contacten en netwerken. En tot slot het domein van de feitelijke opbrengsten, dat gezien 
wordt als de optimale uitkomst: studenten presteren beter doordat de lerarenopleider anders/beter handelt.

Figuur 1. Het model van professionele ontwikkeling van Clarke en Hollingsworth (2002).

Tussen de vier domeinen onderling en rechtstreeks tussen het persoonlijke domein en het domein van het 
praktisch handelen zit een relatie in de vorm van een vanzelfsprekend gevolg (enactment) en een relatie op ba-
sis van reflectie (reflection). Zo leiden bijvoorbeeld veranderingen in het persoonlijke domein rechtstreeks en 
indirect tot anders praktisch handelen. Kritische reflectie is echter noodzakelijk om echt tot andere kennis, op-
vattingen en houding te komen met invloed op de andere domeinen. Het model is te gebruiken bij de ontwikke-
ling van een professionaliseringsactiviteit en bij het meten van opbrengsten daarvan. Enkel de vier domeinen 
met gewenste leeruitkomsten zijn door ons gebruikt bij het ontwikkelen van de methodiek en bij de evaluatie 
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ervan. We beoogden veranderingen binnen de vier domeinen en wilden weten of die ook gerealiseerd werden. 
De relaties en dynamiek tussen de domeinen zijn om die reden hier verder buiten beschouwing gelaten.

Rolmodelen door lerarenopleiders
Het werkwoord ‘rolmodelen’ is afgeleid van het ‘rolmodel’ zijn. Een rolmodel is een (nastrevenswaardig) 
voorbeeld voor de doelgroep waarmee gewerkt wordt. Lerarenopleiders zijn voorbeeldmatig in hun pedago-
gisch-didactisch handelen voor hun studenten. Zij geven onderwijs terwijl ze tegelijkertijd (voorbeeldmatig) 
aan het onderwijzen zijn. Ze zijn rolmodel, wat ze doen, noemen we in de literatuur ‘rolmodelen’.
Een van de rollen van lerarenopleiders is leraar van leraren zijn (Lunenberg et al., 2014) en dat betekent dat ze 
een rolmodel voor hun studenten zijn. Ze onderwijzen hoe leraren geacht worden te onderwijzen en wat het 
betekent om een leraar te zijn (Koster & Oldeboom, 2019; Swennen et al., 2004). 
Er zijn vier manieren van modelen te onderscheiden (Lunenberg et al., 2007). Een eerste vorm is impliciet mo-
delen. De lerarenopleider gedraagt zich zoals hij vindt dat je je moet gedragen als leraar zonder daar iets over 
te zeggen. Een tweede manier is expliciet modelen; je vertelt dat je bijvoorbeeld de bijeenkomst begint met 
het helder maken van de lesdoelen om vervolgens die lesdoelen te noemen. De andere twee vormen betreffen 
uitbreidingen van het expliciet modelen. Bij een derde vorm vraagt de lerarenopleider aan zijn studenten of 
en hoe ze de gehanteerde werkwijze kunnen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. De vierde is de meest 
vergaande wijze. De lerarenopleider legt uit wat hij aan het doen is en verbindt dat aan de theorie daarover. 
Niet alle lerarenopleiders handelen als lerarenopleiders; vaker geven ze les als leraren en modelen ze impli-
ciet. Uit de theorie is bekend dat het impliciet modelen nauwelijks effect heeft doordat studenten niet op die 
wijze naar hun lerarenopleider kijken (Powell, 2016). 

Studenten als partners
Ook als lerarenopleiders uitleggen wat ze doen tijdens een les, wordt dat niet altijd door studenten opgepikt 
(Powell, 2016). Studenten lijken ook op een lerarenopleiding meer gefocust op de inhoud van een les dan op 
de gehanteerde pedagogische en didactische werkwijze van de opleider (Russell, 1997). Dat ze de werkwijze 
niet opmerken, kan ook te maken hebben met een tekort aan kennis daarover (Powell & Swennen, 2019). Po-
well (2016) laat zien hoe studenten op een lerarenopleiding kunnen leren kijken naar wat de lerarenopleider 
zegt, doet en welke interactiemogelijkheden ingezet worden. 

Een andere factor die maakt dat studenten minder dan gewenst leren, is de houding van studenten. Anders 
dan je zou verwachten, blijkt dat ook te gelden voor studenten op een lerarenopleiding. Ze zijn in eerder ge-
noten onderwijs altijd leerling of consument geweest en hebben niet geleerd te kijken naar het professioneel 
pedagogisch en didactisch handelen van hun leraren (Munby & Russell, 1994). Munby en Russell (1994) heb-
ben het over schoolpraktijken waarin de leerlingen naar de leraar kijken als een autoriteit. De aanpak van de 
leraar is geen onderwerp van discussie. Als je wilt dat studenten daarover de discussie wel aangaan, moeten 
ze gezien en behandeld worden als collega’s en als partners. 

Dunne en Zandstra (2011) beschrijven voor het onderwijs vier stadia waarop studenten als partners kunnen 
worden ingezet. Instellingen kunnen mogelijkheden bieden aan studenten om hun mening te geven bij bij-
voorbeeld nieuwe ontwikkelingen, een stap verder is studenten standaard te bevragen bij nieuwe ontwikkelin-
gen. Weer een stap verder is met studenten onderdelen van het curriculum samen te ontwikkelen. Een laatste 
en meest vergaande vorm is studenten intensief te betrekken bij het verzorgen van onderwijs zelf, tijdens de 
onderwijsactiviteiten. Bij de methode die wij ontwikkeld hebben, zijn we van dat laatste uitgegaan. 

Bovenstaande samenvattend is gekozen voor een methodiek waarbij de volgende criteria meegenomen zijn:
-  Ervan uitgaande dat lerarenopleiders het meest en liefst al doende leren, is gekozen voor een werkwijze die 

aansluit bij hun dagelijks handelen.
-  De interventie moet leiden tot veranderingen op de vier domeinen uit het professionaliseringsmodel van 

Clarke en Hollingsworth (2002). 
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- Kritische reflectie op het handelen van de lerarenopleiders is er niet vanzelf en moet georganiseerd worden. 
- Rolmodelen heeft alleen effect als de lerarenopleider daarbij uitleg geeft en het verbindt aan de literatuur.
- Studenten moeten leren naar het pedagogisch en didactisch handelen van de lerarenopleider te kijken.
-  Studenten echt partners maken van lespraktijken vraagt om een professionele dialoog tussen lerarenoplei-

ders en studenten. 

De methodiek
Binnen de lerarenopleidingen van de HAN is een studiejaar verdeeld over vier blokken van steeds tien weken. 
We hebben gekozen voor een methodiek die binnen tien weken kan worden toegepast zodat de lerarenoplei-
ders dit als professionaliseringsactiviteit op hun jaartaak kunnen plaatsen. 

Passend bij de voorwaarden die omschreven zijn, is onderscheid te maken tussen drie voorbereidende onder-
delen voor de lerarenopleiders, drie onderdelen waarbij lerarenopleiders en studenten samen betrokken zijn, 
en tot slot twee onderdelen voor de lerarenopleiders waarin geëvalueerd en nabesproken wordt. 

De voorbereiding, bestaande uit: 
1) het introduceren en bespreken van het concept van expliciet modelen; 
2)  het voor/door de lerarenopleiders introduceren, bespreken en voorbereiden van observatieformulieren (zie 

Bijlage 1) waarmee studenten aan de slag gaan; 
3) het bespreken van de wijze waarop een professionele dialoog met studenten gevoerd kan worden (Bijlage 
2 is daarvoor een hulpmiddel). 

De uitvoering in de colleges, waarin:
4) de lerarenopleiders de observatieformulieren aan studenten uitdelen en uitleggen;
5) studenten gedurende een beperkte tijd een van tevoren afgesproken lesonderdeel het handelen van hun 
opleider observeren aan de hand van het observatieformulier;
6) lerarenopleiders en studenten een professionele dialoog voeren op basis van de ingevulde observatiefor-
mulieren (daarbij wordt Bijlage 2 gebruikt). 

De nabespreking/organisatie van de kritische reflectie, bestaande uit:
7) een kritische terugblik op het handelen van de lerarenopleiders;
8) het evalueren en bijstellen van de toegepaste methodiek.

De uitvoering zoals plaatsgevonden
In het najaar van 2019 zijn we met een eerste groep lerarenopleiders van start gegaan. Voorjaar 2020 zijn er 
twee groepen gestart totdat Corona roet in het eten gooide. We hebben steeds deelnemers uitgenodigd door 
een oproep te plaatsen (zie Bijlage 3) in een interne nieuwsbrief. De omvang van de groepen varieerde van vier 
tot tien. Voor een kritische uitwisseling tussen de lerarenopleiders lijkt drie of vier deelnemers wel een mini-
mum. En om iedereen nog aan het woord te kunnen laten, is zeven wel weer een maximum, merkten we in de 
groep van tien. Ervaringen uitwisselen duurt te lang in een grote groep. 
Vereiste voor de lerarenopleiders die willen participeren, is het bijwonen van vier bijeenkomsten van twee uur 
waarin zowel de voorbereidende werkzaamheden (1, 2 en 3) als de nabespreking plaatsvindt (7 en 8). Natuur-
lijk gaat het in de eerste bijeenkomst alleen om de voorbereiding en in de vierde en laatste alleen om de nabe-
spreking. Deze bijeenkomsten werden voorbereid en geleid door de auteurs (Geerdink en Gommers). Een stu-
dent was daarbij als partner en als secretaris betrokken. In Tabel 1 is de werkwijze schematisch weergegeven. 
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Week 1 Voorbereidingsbijeenkomst met introductie en voorbereiden van een eerste set observatieformulieren

Week 2 Uitvoering tijdens onderwijsactiviteit door de lerarenopleiders 

Week 3 Uitvoering tijdens onderwijsactiviteit door de lerarenopleiders

Week 4 Bijeenkomst (twee) voor lerarenopleiders voor reflectie en evaluatie en opnieuw voorbereiding 

Week 5 Uitvoering tijdens onderwijsactiviteit door de lerarenopleiders

Week 6 Uitvoering tijdens onderwijsactiviteit door de lerarenopleiders

Week 8 Bijeenkomst (drie) voor lerarenopleiders voor reflectie en evaluatie en opnieuw voorbereiding 

Week 9 Uitvoering tijdens onderwijsactiviteit door de lerarenopleiders

Week 10 Uitvoering tijdens onderwijsactiviteit door de lerarenopleiders

Week 10 Bijeenkomst (vier) voor lerarenopleiders voor reflectie en evaluatie

Tabel 1. De verschillende onderdelen van de methodiek verdeeld over tien weken.

We beschrijven hieronder de eerdergenoemde verschillende stappen wat uitgebreider:

1 Introduceren en bespreken van het concept van expliciet modelen 
Aan de deelnemende lerarenopleiders is gevraagd het hoofdstuk van Powell en Swennen (2019) uit de Kennis-
basis voor Lerarenopleiders van tevoren te lezen zodat iedereen vertrouwd is met de theoretische achtergrond. 
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt dat artikel besproken: wat is expliciet modelen; waarom en hoe doe je 
dat in de les. 

2 Introduceren, bespreken en voorbereiden van observatieformulieren 
Op basis van het artikel van Powell en Swennen (2019) zijn door ons blanco observatieformulieren gemaakt 
(zie Bijlage 1). Deze worden tijdens de bijeenkomst met de lerarenopleiders uitgedeeld (ze zijn ook digitaal 
beschikbaar), uitgelegd en besproken. 
We hebben een observatieformat ontwikkeld dat ook door onervaren studenten te gebruiken is. De eenvoud 
betreft enerzijds een beschrijving van concrete zichtbare handelingen van de lerarenopleider: wat zegt de le-
rarenopleider, wat doet de lerarenopleider en is er interactie tussen lerarenopleider en student(en). De keuze 
daarvoor is afgeleid van Powell en Swennen (2019). Anderzijds geldt voor de observatie dat het moet gaan om 
concrete, in tijd beperkte en overzichtelijke handelingen zoals: het doel van de les wordt duidelijk gemaakt, of: 
de groep wordt opgedeeld in groepjes. Het observeren zelf moet simpel zijn en niet te veel uitdaging vragen 
opdat alle aandacht van de student naar het pedagogisch-didactisch handelen van de lerarenopleider kan 
gaan. 

De lerarenopleider kiest tijdens deze voorbereidingsbijeenkomst ook bij welke onderwijsactiviteit (college, 
werkgroep, intervisiebijeenkomst, et cetera) de methodiek toegepast wordt. En vervolgens welk onderdeel 
daarvan geschikt is voor de observatie door studenten. De ervaring heeft geleerd dat de observatietijd beperkt 
moet zijn (ongeveer vijf tot tien minuten) en een afgerond onderdeel moet bevatten. Lerarenopleiders kiezen 
individueel een onderdeel en vullen kolom 1 van het observatieformulier in (zie Figuur 2). Daarna bespreken 
we dat in de groep: lijkt het haalbaar? Kunnen studenten dat aan? 
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Voorbeeld 1, ingevuld door een docent van de lerarenopleiding Frans, tweedegraads.
 

De activiteit (opdelen in subactiviteiten die daar achtereenvolgens deel vanuit maken) 

Studenten Frans leren door ze Frans te laten spreken in een pedagogisch veilige setting

1 De lerarenopleider geeft instructie in de doeltaal 

2  De lerarenopleiders betrekt alle studenten door ze zelf een eenvoudig en veilig thema te laten kiezen om over te praten en 
door ze in tweetallen te laten praten

3 De lerarenopleider loopt rond, luistert en geeft feedback

Voorbeeld 2
 

De activiteit (opdelen in subactiviteiten die daar achtereenvolgens deel van uitmaken)  

Opstarten en managen van werken in groepjes

1 Uitleggen wat van studenten wordt verwacht; wat moeten ze in het groepje doen 

2 De klas in groepjes opdelen

3 Vaststellen of iedereen begrepen heeft wat er van ze verwacht wordt

4 Vaststellen of iedereen ook echt bezig is met de opdracht zoals gegeven

Figuur 2. Voorbeelden van een ingevulde kolom.

3 Het bespreken van de wijze waarop een professionele dialoog met studenten gevoerd kan worden 
Ook voor de professionele dialoog geldt dat de tijd die daarvoor gereserveerd wordt, beperkt moet zijn. Het 
format dat de professionele dialoog stuurt, is om die reden beknopt en helder (zie Bijlage 2). De nabespreking 
betreft de subactiviteiten die ook op het observatieformulier staan. Naar Powell en Swennen (2019) zijn daar-
naast drie onderwerpen per subactiviteit beschreven. De eerste is vaststellen wat studenten hebben waarge-
nomen. Vervolgens gaat het per subactiviteit over de relatie met theorie uit onderwijskunde en/of didactiek en 
wordt het gekoppeld aan toekomstig praktisch handelen van studenten. Koppeling aan theorie en de praktijk 
zijn waardevolle onderdelen die verdieping geven aan de waargenomen onderdelen door studenten. 

4 De lerarenopleiders geven de observatieformulieren aan studenten en leggen uit wat de bedoeling is
De lerarenopleiders moeten zelf zorgen dat ze voldoende door hen voorbereide observatieformulieren hebben 
en deze uitdelen aan studenten. Afhankelijk van de mate waarin studenten al vertrouwd zijn met observeren, 
geven ze daarover uitleg. Belangrijk is dat het altijd gaat om zichtbaar handelen van de opleider. 
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5 Studenten observeren hun opleider gedurende een beperkte tijd tijdens het van tevoren afgesproken  
lesonderdeel 
Studenten observeren en leggen in steekwoorden op het formulier vast wat hun opleider zegt, doet of speci-
fiek inzet op contact maken met een student (interactie) bij elke subactiviteit. 

6 Lerarenopleiders en studenten voeren een professionele dialoog 
Op basis van de ingevulde observatieformulieren wordt er door lerarenopleiders en studenten een professi-
onele dialoog gevoerd (daarbij wordt Bijlage 2 gebruikt). Dat kan meteen na de observatie door studenten of 
aan het einde van de bijeenkomst. 
Studenten brengen – daartoe uitgenodigd door de lerarenopleider – in wat ze hebben waargenomen per 
subactiviteit en dat wordt vergeleken met wat de lerarenopleider (bedoeld) heeft gezegd of gedaan. Vragen 
daarbij kunnen zijn: Wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Had ik het anders moeten of kunnen doen? 
De bespreking krijgt meer diepgang door wat studenten gezien hebben te verbinden aan de theorie. De lera-
renopleider moet daartoe uitnodigen door te vragen of studenten het waargenomen handelen kunnen verbin-
den aan onderwijskundige theorie die voor studenten al bekend is. Als dat niet zo is, of als ze het niet meer 
weten, wordt relevante theorie ingebracht door de opleider. Het kan gaan om theorie die behandeld is maar 
die bij studenten toch weggezakt is. Het kan ook om theorie gaan die nieuw is voor studenten. Tot slot is er de 
belangrijke verbinding met de eigen lespraktijk van studenten, met als startvraag: zou je het in je eigen lessen 
ook op deze manier doen, of juist anders? 
Voor de nabespreking met de groep lerarenopleiders is het belangrijk dat er aantekeningen worden gemaakt 
over de inhoud van deze discussie (gebruikmakend van Bijlage 2). 

7 Een kritische terugblik op het handelen van de lerarenopleiders
Tijdens de bijeenkomsten met de lerarenopleiders wordt besproken wat de opbrengsten van de observaties 
zijn en wat er in de professionele dialoog met studenten ter sprake is gekomen. 

8 Het evalueren en bijstellen van de toegepaste methodiek 
De nabespreking kan leiden tot nieuwe inzichten en anders handelen van de individuele lerarenopleider zelf. 
De nabesprekingen hebben ook tijdens het eerste traject al geleid tot extra aandachtspunten bij het inzetten 
van de methodiek.
Belangrijke aandachtspunten die zijn opgedaan, waren:
-Lerarenopleiders stellen zich kwetsbaar op door hun handelen onderwerp van discussie te maken. Ze kunnen 
dat minimaliseren door een onderwijsactiviteit en een onderwijsgroep te kiezen waarin ze zich veilig voelen. 
-Studenten en ook lerarenopleiders brengen in dat de observatie en de dialoog van de lestijd af gaat. Het is 
aan lerarenopleiders om studenten ervan te overtuigen dat zeker op een lerarenopleiding inhoud en didactiek 
altijd samengaan. Tijdens de bijeenkomsten hebben we daar ook over gesproken. Lerarenopleiders erkennen 
dat het belangrijk is maar moeten daar zelf ook aan wennen. 

De methodiek geëvalueerd

We hebben voor de evaluatie drie vragen geformuleerd:
1) Hoe hebben de lerarenopleiders de methodiek ervaren? 
2) Wat hebben lerarenopleiders ervan geleerd?
3) Wat hebben studenten geleerd van deze werkwijze? 

1 Hoe hebben de lerarenopleiders de methodiek ervaren? 
Het antwoord op deze vraag is gehaald uit de verslagen van de nabespreking tijdens de vier bijeenkomsten 
met de lerarenopleiders en de verslagen van de professionele dialogen die door de lerarenopleiders zijn  
gemaakt (ingevulde Bijlage 2). De belangrijkste punten noemen we hier:
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-  De lerarenopleiders waren overwegend enthousiast over de werkwijze. Door de werkwijze werden ze zich 
weer bewust van het bijzondere van het opleiden van leraren. Daarnaast werd opgemerkt dat ze door deze 
werkwijze weer eens met collega’s over het lesgeven praten. “Dat gebeurt te weinig,” vonden ze. 

-  Ze hebben ervaren dat alle onderdelen binnen de methodiek onmisbaar zijn. Dat geldt vooral ook voor de 
professionele dialoog. Daarin wordt duidelijk wat studenten allemaal wel en wat zeker ook niet opmerken. 
Ze vinden het wel nadelig dat het tijd kost en toch van de lestijd af gaat. Maar het zwaarst weegt toch dat het 
een cruciaal onderdeel van de interventie is. 

-  Het discussiëren met studenten over je handelen als docent maakt je kwetsbaar. Aan de andere kant is het 
goed dat studenten ervaren dat je je als leraar kwetsbaar op kunt stellen. 

-  Studenten ervaren door de professionele dialoog dat er inbreng over het lesgeven van hen gevraagd wordt. 
Wat zij vinden, wordt belangrijk en dat verhoogt hun betrokkenheid bij de les. Ze worden daardoor meer ge-
zien als een collega met wie je in discussie gaat over de wijze van lesgeven. 

-  Het is alle lerarenopleiders opgevallen dat studenten maar weinig zien van wat je als lerarenopleider allemaal 
doet om bijvoorbeeld een veilige pedagogische situatie te scheppen. De kennis over pedagogisch-didactisch 
handelen bij studenten lijkt beperkt. Positief was dat ouderejaarsstudenten bij het observeren over meer 
beroepsgerelateerde kennis blijken te beschikken dan de eerstejaarsstudenten.

-  Eén lerarenopleider haakte af na een eerste bijeenkomst. Hij vond het niet verantwoord dat er tijdens zijn 
lessen waarin hij al vakinhoud en -didactisch handelen combineerde, tijd ingeruimd werd om te observeren 
en te discussiëren over zijn handelen in de les. We konden hem niet overtuigen van het tegendeel.

2 Wat hebben lerarenopleiders ervan geleerd?
Voor het antwoord op deze vraag hebben we de lerarenopleiders vier vragen voorgelegd, afgeleid van het 
eerder beschreven model van Clarke en Hollingsworth (2002; zie Figuur 1 in dit artikel). Er is voor elk van de 
vier domeinen een vraag geformuleerd. Als eerste is gevraagd of ze door te werken met de methodiek nieuwe 
kennis, vaardigheden of houdingsaspecten hebben ontwikkeld (het persoonlijke domein). De lerarenopleiders 
hebben naar eigen zeggen geleerd over het expliciet modelen en hoe je dat doet. De methodiek heeft gemaakt 
dat ze dat ook vaker in willen zetten. Daarnaast hebben ze ook veel geleerd over de (beperkte) kennis die er 
bij studenten is over pedagogisch-didactisch handelen. De lerarenopleiders melden dat hun vaardigheden en 
houding niet is veranderd. 
De tweede vraag ging over het anders handelen in de opleidingspraktijk door de methodiek (het domein van 
het praktisch handelen). De lerarenopleiders gaven aan dat ze in de lessen zelf eigenlijk niet anders handel-
den dan daarvoor maar dat ze wel weer meer bezig waren met de voorbereiding van hun lessen. Het moeten 
beschrijven van een onderdeel in subactiviteiten voor het observatieformulier maakte dat ze ook zelf weer 
literatuur gingen gebruiken bij het voorbereiden van de les. En bijvoorbeeld hebben ervaren hoe belangrijk het 
is om van tevoren de doelen van de les duidelijk te hebben; zowel voor henzelf als voor de studenten. 
Daarmee is ook het antwoord gegeven op de derde vraag naar het inzetten van externe bronnen (het externe 
domein uit het model). De belangrijkste ervaren verandering is het praten met collega’s over het lesgeven – 
“dat doen we te weinig en daar leer je zoveel van” – en het weer bestuderen van theorie over het lesgeven. 
De vierde en laatste vraag ging over de opbrengst voor hun studenten (het domein van de feitelijke opbreng-
sten): Vind je dat studenten door deze werkwijze meer leren van jouw lessen? Volgens de lerarenopleiders 
was de belangrijkste opbrengst voor hun studenten dat ze minder passief zijn in de lessen en zich minder als 
consument opstellen. “Het lijken meer collega’s met wie je praat over het lesgeven.”

3 Wat hebben studenten geleerd van deze werkwijze? 
Om vast te kunnen stellen of studenten anders hebben geleerd van de lessen waarin de beschreven methodiek is 
toegepast, hebben we hun via hun opleiders twee vragen voorgelegd. Een eerste vraag naar de leeropbrengsten 
(het persoonlijke domein van Clarke & Hollingsworth, 2002) en een tweede vraag naar de mogelijke invloed die 
het heeft op hun eigen professioneel handelen tijdens de stage (domein van het praktisch handelen van Clarke & 
Hollingsworth, 2002). Van negentien studenten kregen we via hun lerarenopleiders antwoorden retour. 
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De studenten geven aan dat ze hebben leren observeren en vooral dat ze hebben geleerd dat observeren bete-
kent: objectief vaststellen wat je ziet. Dat is een bijzondere uitkomst want het observeren is als middel ingezet 
en was geen leerdoel. 
Studenten geven aan dat het observeren en bespreken ten koste gaat van de leeropbrengst omdat het van de 
les af gaat. Ze hebben daardoor minder geleerd over de inhoud. 
De helft van de studenten noemt onderdelen waarvan we wilden dat ze juist die leerden. Ze geven aan dat ze 
nieuwe aandachtspunten voor lessen hebben opgedaan door het voorbeeldmatig handelen, het observeren 
en het gesprek erover. Ze noemen: het belang van het duidelijk maken van de lesdoelen voordat je begint; de 
wijze waarop je zorgt voor veiligheid; het belang van structuur bij een les; de manier waarop je de leerlingen 
bij de les houdt. En tot slot ook de wijze waarop je van je leerlingen partners kunt maken door met hen de 
werkwijze te bespreken. Ze geven aan dat ze door deze aanpak ook anders en kritischer naar het lesgeven van 
hun opleiders zijn gaan kijken. De lessen onderwijskunde en de onderwijskundige theorie hebben daardoor 
ook meerwaarde gekregen. De studenten vermelden dat ze wat ze geleerd hebben ook zeker zullen gebruiken 
bij hun eigen onderwijsactiviteiten. 

Discussie en conclusies
De student inzetten en zien als partner is een belangrijk uitgangspunt binnen de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen. Door de publicatie van Powell en Swennen (2019) werden we uitgedaagd om studenten actief 
partner te laten zijn binnen onderwijsactiviteiten op de lerarenopleidingen. Daarmee wilden we bewerkstelli-
gen dat lerarenopleiders professionaliseren en studenten meer leren van het voorbeeldmatig pedagogisch en 
didactisch handelen van hun opleiders. De evaluatie van deze methodiek laat zien dat we daarin zeker voor 
een deel geslaagd zijn. 
De lerarenopleiders zijn enthousiast over de werkwijze. Zij werden zich hierdoor meer bewust van hun bij-
zondere rol als lerarenopleider. Daarnaast vonden ze het zeer waardevol weer eens met collega’s over het 
lesgeven te praten. 
De lerarenopleiders hebben ervaren dat alle onderdelen binnen de methodiek onmisbaar zijn en dat geldt 
zeker voor de professionele dialoog. Dat kost tijd die echt gepland moet worden. 
Als lerarenopleider stel je je kwetsbaar op. Zelf kunnen kiezen voor activiteiten waarbij de methodiek ingezet 
wordt, minimaliseert dat. Naast die kwetsbaarheid hebben opleiders ook ervaren dat de relatie met studenten 
intenser wordt. Studenten lijken daardoor ook meer betrokken bij de lessen. Werken met deze methodiek 
ondersteunde theoretische uitgangspunten. Impliciet rolmodelen wordt door studenten niet waargenomen. 
Studenten blijken inderdaad meer gericht op de inhoud van de lessen en lijken deze niet echt te gebruiken 
als voorbeelden waarvan je kunt “leren lesgeven”. Daarvoor is het nodig dat studenten leren kijken naar het 
pedagogisch-didactisch handelen van hun opleiders en daarover het gesprek voeren.
De werkwijze leidt zowel voor docenten als studenten tot leeropbrengsten en lijkt daarmee een goed profes-
sionaliseringsmiddel. Er is leeropbrengst binnen alle domeinen van Clarke en Hollingsworth (2002). Leraren-
opleiders doen nieuwe kennis en vaardigheden op (het persoonlijke domein), ze gaan anders handelen in hun 
praktijk (het domein van het praktisch handelen) en ze gaan opnieuw literatuur gebruiken bij het voorbereiden 
van hun lessen (het externe domein). En tot slot zijn er ook opbrengsten binnen het domein van de feitelijke 
opbrengsten van Clarke en Hollingsworth (2002). Studenten geven aan dat ze geleerd hebben van deze werk-
wijze en onderdelen ervan gaan inzetten in hun eigen (toekomstige) praktijk. 

We zagen ook nadelen aan deze werkwijze. Een van de lerarenopleiders haakte al snel af omdat hij het niet 
verantwoord vond met studenten te praten over het doceren tijdens lestijd. “Ze hebben al hun aandacht nodig 
voor de vakinhoud en -didactiek die ik doceer.” We konden hem er niet van overtuigen dat studenten meer van 
de didactiek opsteken door de methodiek wel in te zetten.
Ook de andere lerarenopleiders en studenten blijven het idee houden dat het van hun lestijd af gaat. Het ge-
heel wordt nog te weinig gezien als onderdeel van de lesinhoud terwijl het dat in onze ogen toch wel is. Een 
mogelijke oplossing is het combineren van vaklessen met lessen onderwijskunde. Deze keuze wordt gesteund 
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door opmerkingen van studenten dat de inhoud van onderwijskunde meer ging leven door deze werkwijze.
Een ander nadeel is dat het lastig blijft om bijeenkomsten met lerarenopleiders te plannen. De roosters ma-
ken het ingewikkeld. We zien daar ook niet direct een oplossing voor. Er zijn lesvrije studiemiddagen voor 
docenten, maar ook die zijn vaak al volgepland met andere activiteiten. De totale tijdsinvestering was niet het 
probleem: “goed te doen”.

De methodiek is uitgevoerd en geëvalueerd bij een beperkte groep lerarenopleiders. Zij waren enthousiast en 
het smaakte naar meer. We zijn er ook van overtuigd dat dit een werkwijze is die gezien de inzet en daarnaast 
de opbrengst zeer de moeite waard is om breder ingezet te worden. Een goede prijs-kwaliteitverhouding, 
vinden wij. 
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Studenten als partners

Bijlage 1 Observatieschema 

Ingevuld door student:
Groep/klas: 

Docent:

Onderwijsactiviteit (hoorcollege, werkcollege, intervisiegroep) 

Datum en tijdstip: 

Op welk onderdeel van de les heeft de observatie betrekking?

Opmerkingen over de observatie zelf:
(bijvoorbeeld hoeveel minuten en op welk moment van de onderwijsactiviteit (aanvang, eind, middenin)?)

Zijn er bijzonderheden die de observatie hebben beïnvloed?

Toelichting bij het invullen van het observatieformulier

Wat zegt de docent/opleider: Bijvoorbeeld: Welke woorden gebruikt de opleider tijdens de onderwijsactivi-
teit? Voorbeelden zijn: het noemen van namen bij de beurtverdeling, het gebruik van beroepstaal, woorden 
die het geven van een les ondersteunen.
Wat doet de docent/opleider: Bijvoorbeeld: Welke zichtbare handelingen worden verricht zoals het schri-
jven op een whiteboard, bewust een plek innemen t.o.v. de groep of het bord, het gebruik van de computer, 
uitleg over zijn idee van onderwijzen, de wijze waarop de opleider de aandacht vraagt.
Op welke wijze is de docent/opleider bezig met interactie: Voorbeelden zijn: Wordt er gereageerd op iets 
wat er in de groep gebeurt? Krijgt een individuele student gevraagd of ongevraagd een reactie? Welke toon 
gebruikt de opleider (is er verschil in intonatie in contact met een individuele student of in interactie met de 
groep)? Hoe laat de opleider merken dat hij gehoord/gezien heeft welke bijdrage een student of de groep 
levert (ontvangstbevestiging)? Worden alle studenten op gelijkwaardige wijze betrokken bij de les (beurt-
verdeling)?
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De observatie

De activiteit (opdelen in 
subactiviteiten die daar 
achtereenvolgens deel van 
uitmaken)

Wat zegt de opleider? Wat doet de opleider? Op welke wijze is de 
opleider zichtbaar bezig 
met interactie?

1 

2

3

4
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Bijlage 2

Praatpapier voor de professionele dialoog (kan zowel door studenten als docent worden ingevuld)

De activiteit (opdelen in 
subactiviteiten die daar 
achtereenvolgens deel van 
uitmaken)

Wat is er gebeurd (woor-
den, activiteiten en inter-
actie van de observatie 
samengevat)? Welke andere 
mogelijkheden waren er?

Welke theorie kan hieraan 
gekoppeld worden? 

Kun je dit voorbeeldge-
drag/handelen vertalen 
naar je eigen handelen/
stage?*

1 

2

3

4

*Vertaling naar de eigen onderwijspraktijk van de student: wat zou jij hetzelfde/anders doen? En waarom?
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 Prakijkvoorbeeld

Een meerstemmige profielvergadering als 
kans tot professionaliseren
Skrållan De Maeyer, Kaat Verhaeghe, Bert Wastijn, Joke Den Haese, Geert De Raedemaeker, 

Erasmushogeschool Brussel

Dit praktijkvoorbeeld heeft betrekking op de opleiding Pedagogie van het jonge kind (PJK), ingericht aan de 
Erasmushogeschool Brussel (EhB). De opleiding is sterk geïnspireerd door een collaboratieve mensvisie. Het 
werken met het levensverhaal van studenten staat centraal. In het professionaliseringsproces van studenten 
tot pedagogische coach zet de opleiding in op reflectie. In een profielvergadering bespreken alle betrokken 
docenten het ‘profiel’ en de professionele groei van de studenten. Sinds kort stelt men dit open voor stu-
denten. In deze meerstemmige profielvergadering zijn studenten getuige van de diverse stemmen van de 
docenten. Door deze getuigenis worden studenten uitgenodigd na te denken over hoe zij de inbreng van de 
docenten interpreteren en er betekenis aan geven. Zo dagen de docenten de studenten uit stil te staan bij 
hun levensverhaal en hoe deze nieuwe ervaring zich verhoudt tot hun huidige verhaal en mogelijk iets zegt 
over hun professionele en persoonlijke identiteit.

Inleiding
Dit praktijkvoorbeeld heeft betrekking op een recentelijk aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) ingerich-
te opleiding, Pedagogie van het jonge kind (PJK). De opleiding PJK ontstond uit de behoefte aan een hogere 
pedagogische kwaliteit in de sector van de kinderopvang. De functie van ‘pedagogisch coach’ is professionals 
te ondersteunen om kwalitatief/pedagogisch sterker in de praktijk te staan; de coach is facilitator naar het 
kind, de ouder, het team en de maatschappij. De opleiding wenst studenten voor te bereiden op deze facilite-
rende rol en op het diverse werkingsgebied van de pedagogische coach (opvang, vrije tijd, gezinsondersteu-
ning en het socioculturele veld) (Verhaeghe et al., 2018). De opleiding hanteert een postmoderne visie op het 
beroep pedagogisch coach, waarbij taal centraal staat en taal de sociale werkelijkheid mee construeert. Een 
coach engageert zich om zowel persoonlijk als professioneel blijvend te leren en mee te groeien met veran-
deringen. Hij/zij doet dit vanuit voortdurende reflectie op het persoonlijke en professioneel functioneren met 
als doel de ander te coachen in zijn/haar professionalisering. Het mee op weg gaan met mensen staat voorop. 
De ontwikkeling van de student en innovatie van de praktijk door middel van coaching, professionalisering 
en onderzoek staan daarom centraal binnen de opleiding. Dit praktijkvoorbeeld staat stil bij de PJK-leerlijn 
Professionaliseren, die inzet op ervaring opdoen via stage, reflectie en de persoonlijke en professionele ont-
wikkeling van de pedagogische coach. Dit laatste vormt de basis voor het voorbeeld.

Professionaliseren aan de hand van een portfolio
De opleiding hanteert een persoonlijk ontwikkelingsportfolio (POP). De studenten volgen POP of, anders 
bekeken: POP volgt de studenten gedurende de hele opleiding en wordt vanaf het eerste deeltraject tot aan 
het moment van afstuderen aangevuld. Het portfolio nodigt de student uit zijn/haar persoonlijke en profes-
sionele groei in het proces tot pedagogisch coach te documenteren. Naast het documenteren ligt de nadruk 
op reflectie en begeleiding. Het werken met een portfolio dwingt de studenten om een cyclisch proces van 
reflectie op de te verwerven leerresultaten te doorlopen.
De student(e) krijgt een docent als POP-coach toegewezen. Deze POP-coach gaat samen met de student(e) 
op weg en helpt de student(e) te reflecteren op zijn/haar groei gedurende de hele studieloopbaan.
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Professionaliseren tot pedagogische, narratieve coach
De opleiding is geïnspireerd door narratieve en collaboratieve ideeën (White, 2009; Anderson & Goolishian, 
1988; Stelter, 2018; Stelter & Law, 2010). Zo worden studenten op diverse manieren uitgenodigd om na te 
denken over hun narratief of levensverhaal. Het schrijven van een narrative journal is daar het meest expli-
ciete voorbeeld van. In hun journal komen studenten op verhaal en exploreren ze wie ze zijn en waar ze voor 
staan. Het op verhaal komen helpt om verschillende onderdelen van het leven zoals het verleden, het heden 
en de toekomst te integreren. Het levensverhaal helpt ook in het verbinden van ervaringen, de zin en waarde 
van de ervaringen en in het verbinden van de emoties met het onbewuste (Van Beek & Schuurman, 2007). Het 
levensverhaal draagt daardoor bij aan iemands denken, voelen en handelen (Van Beek & Schuurman, 2007; 
Hilleware & Van Hennik, 2008).
“De narratieve metafoor stelt voor dat personen hun leven leiden doorheen verhalen; dat deze verhalen 
vormgevend zijn voor het leven, dat deze reële en niet ingebeelde effecten hebben; dat deze verhalen de 
structuur van het leven leveren” (White, 1997, p. 127, in Hilleware & Van Hennik, 2008). 
De opleiding gelooft dat de pedagogisch coach de eigen (professionele en persoonlijke) identiteit als instru-
ment inzet om inzicht en actiebereidheid bij de ander/de coachee te faciliteren. Er wordt dus uitgegaan van 
een sterke link tussen de persoonlijke en de professionele identiteit (Verhaeghe et al., 2017). In het profes-
sionaliseren van de student wordt gewerkt met de focus op identiteit in plaats van gedrag (Verhaeghe et al., 
2018). Reflectie is daarbij een belangrijk hulpinstrument.

Inzetten op reflectie
In vele situaties treden mensen op vanuit een automatische piloot-modus. Dit betekent dat de mens vaak 
handelt op basis van stilzwijgende of impliciete kennis. Reflecteren op deze ervaringen, helpt om er bete-
kenis aan te geven en dientengevolge ernaar te handelen en ze dus om te zetten in acties (Stelter & Law, 
2010). Ervaringen worden zinvol als mensen de betekenis begrijpen van hun manier van denken, voelen en 
handelen. De betekenis (be)grijpen kan gerealiseerd worden door levensverhalen te vertellen, verhalen over 
zichzelf en verhalen over de wereld waarin men leeft, en deze te delen met anderen en te positioneren ten 
opzichte van de ander (Stelter & Law, 2010).
Reflecteren als uitnodiging om bewust te worden van de ervaringen en deze kritisch te analyseren door stil 
te staan bij de gedachten, gevoelens en intenties die eraan ten grondslag lagen, is een instrument om het 
levensverhaal verder vorm te geven (Geenen, 2014). 
Reflecteren wordt vaak gezien als een soloactiviteit en kan zeker tot interessante identiteitsinzichten leiden. 
Echter, reflecteren met hulp van derden kan helpen om tot vernieuwende inzichten te komen (Luft & Ingham, 
1955). Het kan helpen, zoals Luft en Ingham (1955) in hun Johari-venster definiëren (zie Figuur 1), om de open 
ruimte zo groot mogelijk te maken en de blinde vlek zo klein mogelijk.

Bekend bij jezelf Onbekend bij jezelf

Bekend bij anderen Open ruimte Blinde vlek

Onbekend bij anderen Privégebied/Façade Onbekend gebied
 
Figuur 1: Johari-venster volgens Luft en Ingham (1955).

Binnen de opleiding wordt zowel ingezet op de soloreflectieve als op de sociale-reflectieve activiteit. Sinds 
kort heeft de opleiding een nieuwe sociale-reflectieve activiteit toegevoegd aan deze lijst, namelijk meer-
stemmige profielvergaderingen.

Meerstemmige profielvergaderingen
Profielvergaderingen zijn vergaderingen die systematisch doorgaan nadat studenten een periode van stage 
hebben doorlopen en daarover een stageverslag hebben geschreven. Tijdens deze vergadering wordt het 
profiel van de studenten besproken met alle betrokken docenten. Er wordt stilgestaan bij de groei van de 

Meerstemmige profielvergadering



44

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(2) 2021

student in zijn/haar proces tot pedagogisch coach. Tijdens de bespreking van een profiel gebeurde het dat 
een docent een boodschap gaf zoals ‘deze student moet hier nog in groeien’. Vervolgens kon het zijn dat 
een collega deze stelling beaamde of weerlegde – ‘ik merk dat deze student bij mij dit ook nog niet heeft ge-
toond’. Na het sluiten van de vergadering gebeurde er echter verder vaak niet veel met die informatie. Sinds 
dit academiejaar worden studenten uitgenodigd om getuige te zijn van hun profielvergadering, omgedoopt 
tot meerstemmige profielvergadering, zodat de informatie zeker doorstroomt naar de student, én de student 
een brede diverse kijk meekrijgt op zijn/haar groei. Deze meerstemmige profielvergadering is geïnspireerd 
op de collaboratieve benadering. In deze benadering staat een menselijke, gelijkwaardige ontmoeting met de 
ander centraal (Anderson, 2012). Het stelt ‘een manier van in het leven staan met anderen’ voor waar de rela-
tie ‘ik als docent’ en ‘ik als persoon’ tussen ‘ik als student’ en ‘ik als persoon’ vervalt en plaatsmaakt voor een 
‘relationeel ik’ (Sermijn & Hillewaere, 2017). Dit ‘relationeel ik’ is ontleend aan het idee van Kenneth Gergen, 
die stelt dat iets pas betekenis krijgt in de relatie (Sermijn & Hillewaere, 2017). Zo ziet ook Anderson (1987) 
het als een kracht wanneer twee of meer personen hun beeld van de wereld aan elkaar kunnen meegeven 
en uitwisselen; het helpt hen te komen tot verrijkende beelden over zichzelf en de wereld. Hij inspireert zich 
hiervoor op de ideeën van 1) Gregory Bateson, die stelt dat er niet één werkelijkheid bestaat, en 2) Humberto 
Maturana, die aangeeft dat er geen universum is maar multiversa, namelijk: er zijn evenveel versies van een 
situatie als er personen zijn om ze te begrijpen. Het collaboratieve denken stelt voorop dat transformatie 
inherent is aan dialoog.
“Doorheen de dialoog worden voortdurend betekenissen gegenereerd die geïnterpreteerd, geherinterpre-
teerd, verklaard en gewijzigd worden. En er op die manier voortdurend nieuwe betekenissen ontstaan die 
openingen creëren naar andere manieren van denken, voelen, handelen, enzovoort” (Sermijn & Hillewaere, 
2017, p. 19).
Anderson (2012) omschrijft in haar werk hoe er aan die dialogische ruimte vormgegeven kan worden door: 1) 
een not knowing houding aan te nemen; 2) de pre knowings in vraag te stellen; 3) nieuwsgierig te zijn naar de 
ander; 4) verwonderd te zijn voor het kleine en onzichtbare; en 5) meerdere stemmen toe te laten. Binnen de 
opleiding wordt sterk ingezet op heel veel van deze collaboratieve werkwijzen. Het was dan ook een logische 
stap om over te stappen naar een meerstemmige profielvergadering, waarbij studenten uitgenodigd werden 
getuige te zijn van de diverse stemmen van docenten met betrekking tot hun professionele en persoonlijke 
groei. Door dit samenkomen worden studenten uitgenodigd na te denken over hoe zij de stemmen interpre-
teren én er betekenis aan geven. In deze interpretatie en betekenisgeving dagen de docenten de studenten 
uit stil te staan bij hun levensverhaal en hoe deze nieuwe ervaring zich verhoudt tot hun huidig verhaal en 
mogelijks iets zegt over hun professionele en persoonlijke identiteit. Er ontstaat als het ware een dialoog 
tussen deze multistemmen.
“Zowel student als docent is expert, alleen: ieder op een ander vlak” (vrij vertaald van Van Lawick, 2007, in 
De Cock, 2017, p. 154).
De opbouw van de meerstemmige profielvergadering is georganiseerd volgens de concepten van reflecting 
team van Anderson (1987) en outsider witness van White (1995). Het principe achter reflecting teams van 
Anderson (1987) stelt voorop dat: 1) er niet iets bestaat als één waarheid; 2) verschillende versies van de 
realiteit nieuwe perspectieven kunnen geven aan de persoon zijn verhaal; en 3) de uitwisseling van de ver-
schillende visies op de realiteit kan zorgen voor een voortdurend veranderend proces. White (1995) nodigt 
outsiders uit om te reflecteren op basis van vier uitgangspunten: expressie (wat trekt de aandacht?), indruk 
(welke indruk krijg je over de intenties, waarden, de identiteit en het leven?), resonantie (wat maakt dat het 
jou raakt?) en transport (waar word je zelf naartoe getrokken?).
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Concrete aanpak meerstemmige profielvergadering
Concreet wordt de meerstemmige profielvergadering in de volgende stappen gerealiseerd: 

1 Inschrijving
Studenten worden uitgenodigd voor de profielvergadering en kunnen vrijblijvend op een tijdslijn inschrijven 
wanneer ze aan de beurt wensen te komen. 

2 Opstelling
Docenten positioneren zich in een kring, de student positioneert zich buiten de kring. 

3 Uitnodiging student
De student wordt herinnerd aan het gegeven dat ‘elke stem gelijkwaardig is en gewoon bestaat naast de an-
dere stemmen’. De student wordt gevraagd te luisteren en niet tussenbeide te komen, en wordt uitgenodigd 
om goed af te wegen of hij/zij de inbreng passend vindt en of die al dan niet zijn/haar levensverhaal verrijkt. 

4 Inbreng
De docenten spreken als outsider witness en reflecting team over de groei van de student. 

5 Reflectie
De student wordt na de inbreng gevraagd of hij/zij kort iets wil delen over het gesprek.

6 Nazorg
De student kan na de profielvergadering vrijblijvend contact opnemen met de POP-coach en/of het oplei-
dingshoofd om de ervaring te bespreken.

Voor de inbreng van de docenten (stap 4) wordt gewerkt met een aantal basisprincipes en afspraken om de 
veiligheid voor alle aanwezigen te garanderen:

- Elke stem is gelijkwaardig en staat evenwaardig naast de andere stemmen
-  De reflecties zijn gebaseerd op waarneembaar gedrag (verbaal en non-verbaal) van de student tijdens de 

verschillende contacten 
- Respectvol spreken over studenten
- Constructieve en geen normatieve beoordelingen gebruiken, geen objectiveren of analyseren van de ander
- Voorwaardelijk spreken 
-  Kijken naar de inzet, inspanningen en kijkwijzen op de ervaringen van de student als uitgangspunt (vgl. 

Indruk van White, 1995)
- De zorgen, bekommernissen bij de docent staan voorop (vgl. Resonantie van White, 1995)
- De focus ligt op de veranderingswensen, verwachtingen, dromen en mogelijkheden van de student

Hier volgt een weergave van een inbrengmoment van docenten:

“Ik denk dat het schrijven van teksten op academische manier, een uitdaging voor haar kan zijn” (docent 1). 
Docent 2 vult aan: “Zou goed zijn als er extra aandacht naar de taal kan komen, het is denk ik niet evident 
voor haar om te schrijven.”
Docent 3: “Eigenlijk weet ik nog niet wie ze is? Ik merk dat ik in contact met haar nog aan het zoeken ben 
naar wie ze is?” Docent 4 verrijkt: “Ik voel tijdens de lessen een zorgzaamheid naar andere studenten, een 
openheid en leergierigheid.” Docent 1 treedt bij: “Deze student toont zich tijdens mijn lessen, is leergierig en 
stelt zich enthousiast op.”

Meerstemmige profielvergadering
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Docent 3: “Ik heb deze student op stage zich vooral zorgzaam zien opstellen”, en docent 5 vult aan: “Ik denk 
dat het voor haar een mooi zoekproces kan zijn om naast de zorg ook na te denken over wie ben ik.”

Ervaringen en toekomstige uitdagingen
De invloed van de eerste meerstemmige profielvergaderingen op de student is over het algemeen positief. 
Studenten ervaren het als vreemd en vernieuwend getuige te mogen zijn van de vergadering, maar ervaren 
het vooral als een kans om te groeien:

“Echt tof, dit momentje, nu kan ik mijn groei vastnemen, dank u” (student 1)
“Dit is een heel belangrijk moment, weten hoe docenten mij zien… Dit kan ik meenemen naar volgend jaar, 
zowel werkpunten als kwaliteiten” (student 2)
“Ik denk dat het mooi samenvat, ik vind me terug in wat jullie beschrijven” (student 3)

Docenten ervaren de meerstemmige profielvergadering als kwetsbaar:

“Spreken over een student in de aanwezigheid van de student is geen makkelijke opdracht” (docent 3)

De meerwaarde van de meerstemmige profielvergadering ligt volgens de docenten in de empowerende kracht 
van de multiperspectieven:
“Studenten voelen, in hoe we spreken en kijken, dat we kwetsbaar betrokken zijn op hun proces en mee met 
hen willen kijken hoe ze groeien” (docent 2)

Het effect van de meerstemmige profielvergadering op de levensverhalen van studenten, op hoe zij hun pro-
fessionele en persoonlijke identiteit vormgeven, is zich nog aan het vormen, aangezien er voor elk oplei-
dingsjaar nog maar één meerstemmige profielvergadering plaatsvond. Het was wel opvallend dat studenten 
op het einde van het academiejaar in de POP-map vaker verwezen naar de impact van de meerstemmige 
profielvergadering. 
Zo schreef een student dat de meerstemmige profielvergadering voor haar een keerpunt was. Het idee dat 
haar masker was gevallen. Eerst vond ze dit moeilijk, lastig dragen dat ze doorprikt was, vervolgens ging ze 
ermee aan de slag en vond ze de nodige kracht en motivatie om het anders aan te pakken. 
Dit effect kan niet bereikt worden in een profielvergadering met gesloten deur, zoals vroeger. De grootste 
uitdaging is het verder ontwikkelen en vormgeven van deze meerstemmige profielvergadering op basis van 
de ervaringen en evaluaties van de studenten. Het blijvend in vraag stellen van de werking, nodigt de docen-
ten uit om na te denken over nog meer dialogische mogelijkheden die starten vanuit gelijkwaardigheid, met 
respect voor de student en met als doel de groei van de student in zijn/haar professionele en persoonlijke 
identiteit.

Wie feedback of vragen heeft, kan zich richten tot Skrallan.De.Maeyer@ehb.be

Skrållan De Maeyer
Skrållan De Maeyer is orthopedagoog, doctor in de psychologie en systeemtherapeut en werkt als docent 
binnen de Bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind aan de Erasmushogeschool Brussel. Daarnaast 
werkt ze als zelfstandig psychotherapeut in therapiecentrum Hestia.

Skrallan.De.Maeyer@ehb.be
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 Onderzoek

Ervaringen met dagboekreflecties binnen 
de universitaire lerarenopleiding
Ralph Meulenbroeks & Micha Ummels, Universiteit Utrecht

Voor lerarenopleiders is het een uitdaging om het onderwijs dat plaatsvindt binnen de context van de lera-
renopleiding, zodanig in te richten dat het aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van leraren in opleiding. 
Deze ontwikkelingsbehoeften komen vaak voort uit ervaringen die op de stageschool worden opgedaan. 
Het bijhouden van en reflecteren op stage-ervaringen in een online dagboek kan lerarenopleiders helpen 
om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften. In dit onderzoek laten we op basis van antwoorden op open 
vragen zien hoe leraren in opleiding het bijhouden van een online dagboek hebben ervaren en welke aan-
bevelingen en verbeterpunten ze noemen. Het blijkt dat leraren in opleiding het dagboek vooral zien als 
een instrument om structureel tot zelfreflectie te komen en om met de lerarenopleider op de universiteit te 
communiceren. De leraren in opleiding geven aan dat externe prikkels (deadlines), verduidelijking van de 
relevantie van reflectie, en ondersteuning bij het schrijven van belang zijn. Op basis hiervan bediscussiëren 
we onder welke condities een dagboek als opleidingsinstrument kan worden ingezet binnen de universitaire 
leraren opleiding.
 
Inleiding
Binnen elke lerarenopleiding vervullen praktijkervaringen opgedaan op de stageplek, een centrale rol in het 
leerproces van leraren in opleiding (LiO’s). De stageplek wordt gezien als een geschikte omgeving waarin alle 
aspecten van het leraarsberoep aan bod komen. Daarnaast spelen de begeleiding op school en die vanuit de 
hogeschool of universiteit, alsmede de processen tussen de LiO’s onderling, een belangrijke rol. Het leren op 
de werkplek is dus een complex proces waarin persoonlijke en contextuele factoren (zoals emoties, opvattin-
gen, gedrag van leerlingen en feedback van begeleiders) voortdurend op elkaar inwerken (Leeferink & Koster, 
2016). In dit onderzoek onderscheiden we vier actoren binnen dit proces: 1) de LiO zelf; 2) de stagebegeleider 
op school; 3) de lerarenopleider op de universiteit; en 4) de medestudenten op de opleiding (peers). 
Uit cursusevaluaties van de lerarenopleiding van de Universiteit van Utrecht komt naar voren dat LiO’s het 
vaak lastig vinden om het theoretische materiaal dat op de universiteit wordt aangeboden, te verbinden met 
hun stagepraktijk binnen de context van de school. Het is voor lerarenopleiders dan ook een uitdaging om 
hun onderwijs zodanig in te richten dat LiO’s de op de stageplek opgedane praktijkkennis betekenis kunnen 
geven en kunnen verbinden met de theoretische kennis die hun wordt aangeboden binnen de lerarenoplei-
ding. Een van de belemmeringen die LiO’s noemen, is dat sommige thema’s te vroeg of te laat aan bod komen 
binnen de lerarenopleiding en niet op het moment dat ze er (individueel) behoefte aan hebben. Een voor-
beeld van deze variatie aan (opleidings)behoeften herkennen we bij het thema ‘differentiatie in de klas’. Een 
LiO die nog vooral bezig is met klassenmanagement, orde houden en een relatie aangaan met de klas, heeft 
op dat moment nog geen behoefte aan het kunnen toepassen van differentiërende werkvormen. Bij een LiO 
die in een vroeg stadium geconfronteerd wordt met zeer grote verschillen binnen een klas, kan de behoefte 
aan (kennis over) differentiatie juist eerder aanwezig zijn.

In de perceptie van LiO’s is er dus regelmatig sprake van een aansluitprobleem van de ene naar de andere 
context. In de literatuur wordt de term boundary gebruikt wanneer verschillen in contexten leiden tot een 
discontinuïteit in het leerproces (Akkerman & Bakker, 2011). In dit geval gaat het dan om de boundary tussen 
de context van de stageschool, waar de zaken voor de LiO concreet en vaak urgent zijn, en de context van de 
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universitaire lerarenopleiding, waar theorie, uitwisseling en oefening centraal staan, en de urgentie, en zelfs 
de relevantie, mogelijk veel minder voelbaar zijn. Om de grens tussen de twee contexten op een effectieve 
manier te slechten, in de literatuur ook wel boundary crossing genoemd, kunnen interventies worden inge-
zet. Zo’n interventie wordt een boundary object genoemd (Akkerman & Bakker, 2011).
In dit artikel willen we vanuit het perspectief van universitaire lerarenopleiders laten zien hoe het systema-
tisch bijhouden van een (online) dagboek waarin de LiO reflecteert op praktijkervaringen, kan fungeren als 
zo’n boundary object om de professionele ontwikkeling van LiO’s te stimuleren en zodoende een brugfunctie 
te vervullen tussen de context van de universiteit en die van de stageschool. Omdat wij reflectie als een be-
langrijke functie van het dagboek zien, gaan we in het theoretisch kader in op het schriftelijk reflecteren op 
praktijkervaringen. 

Theoretisch kader
In deze sectie beschrijven we allereerst wat we verstaan onder schriftelijke reflectie en waarom het van be-
lang is voor de professionele ontwikkeling van LiO’s. Vervolgens gaan we in op een model dat het reflectie-
proces kan ondersteunen en geven we aan hoe dit model LiO’s kan helpen bij hun dagboekreflecties om 
zodoende te fungeren als (potentieel) boundary object.
Met betrekking tot het beroep van leraar kan reflectie gezien worden als de basis om de professionele iden-
titeit verder te ontwikkelen (Pauw et al., 2020). Onder professionele identiteit wordt het geheel van opvattin-
gen, kennis, gedrag en vaardigheden verstaan die een bekwame leraar kenmerkt. Reflecteren is het bewust 
en gestructureerd terugblikken op een ervaring, hier de kern uit halen en ernaar handelen om zodoende te 
leren van deze ervaring (Dewey, 1938). Door na te denken en jezelf vragen te stellen over het eigen handelen 
en onderliggende beweegredenen, worden sterke en zwakke punten blootgelegd en kan er naar langeter-
mijnoplossingen worden gezocht. Toch blijken LiO’s reflectie vaak te zien als een manier om op korte termijn 
hun praktisch handelen te verbeteren. Minder vaak wordt reflectie als een manier gezien om hun eigen leer-
proces te doorgronden en daarbij hun opvattingen over onderwijs bij te stellen of (verder) te ontwikkelen 
(Stappers et al., 2018). Lerarenopleiders klagen dan ook over oppervlakkige reflecties met afstandelijke ana-
lyses (Korthagen, 2014). 
Reflectie kan op verschillende momenten plaatsvinden, namelijk tijdens het onderwijs, ook wel reflec-
tie-in-actie genoemd, of na het onderwijs, waarvoor de term reflectie-op-actie wordt gebruikt (Schon, 1983). 
Het reflecteren aan de hand van een dagboek valt onder de tweede categorie en is erop gericht om de prak-
tijksituatie te beschrijven en vervolgens te verklaren of te analyseren met het doel hier lering uit te trekken. 
Het gaat in zo’n praktijksituatie over het gedrag van leerlingen, het gedrag van de leraar of de onderlinge 
interactie (Pauw et al., 2020). Een belangrijke voorwaarde is dat een LiO inziet dat het eigen handelen invloed 
heeft op het gedrag van leerlingen en dat dit niet (louter) is toe te schrijven aan externe factoren. Omdat het 
voor veel LiO’s lastig is om gestructureerd te reflecteren, worden er modellen gehanteerd om het reflectie-
proces te ondersteunen. 
We gaan in deze studie uit van een veelgebruikt reflectiemodel, het spiraalmodel (Korthagen & Vasalos, 
2002), dat uit vijf fasen bestaat: 
1. Handelen; 
2. Terugblikken; 
3. Bewust worden van essentiële aspecten; 
4. Alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen; 
5. Uitproberen.

Dit model is gericht op het sturen van het eigen gedrag, de eigen bekwaamheden of overtuigingen en kan 
idealiter zelfstandig door de LiO worden doorlopen. Nadrukkelijk wordt echter aangegeven dat begeleiding 
nodig kan zijn om tot verdieping te komen, bijvoorbeeld door verdiepende vragen te stellen (Wat wilde(n), 
voelde(n), dacht(en), de(e)d(en) jij/je leerlingen?) en door in begeleidingsgesprekken door te dringen tot 
diepere (kern) niveaus van de persoonlijkheid (Korthagen, 2012). Deze zogenoemde kernreflectie is met 
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name belangrijk als het zelfbeeld van een LiO een beslissende invloed heeft op zijn of haar functioneren. 
Een andere insteek is om te reflecteren op positieve ervaringen, in plaats van op probleemsituaties, omdat 
dit leidt tot diepere leerervaringen dan reflectie op negatieve ervaringen (Stappers et al., 2018). Deze reflec-
tiemethodiek koppelt een praktijkervaring die de LiO in positieve zin heeft geraakt, via het innemen van ver-
schillende perspectieven, aan zijn of haar kernkwaliteiten. In onze benadering van dagboekreflectie zijn we 
uitgegaan van de vijf fasen in dit spiraalmodel. Fasen 1 en 5 vinden op school of in de klassensituatie plaats 
en fasen 2, 3 en 4 worden vastgelegd in een online dagboek. Dit hebben we vormgegeven met de volgende 
drie hulpvragen in het dagboek: 
Fase 2 (terugblikken): Wat viel me op tijdens de stage deze week (of deze les)? 
Fase 3 (bewust worden van essentiële aspecten): Wat heb ik geleerd deze week (deze les)? 
Fase 4 (alternatieven formuleren en daaruit kiezen): Wat neem ik mee naar volgende week (de volgende les)? 

Om structuur aan te brengen in de reflectie hebben we de LiO’s gevraagd om in elk geval deze drie vragen te 
beantwoorden bij elk dagboekfragment. We hebben de vragen bewust niet sturend geformuleerd om de LiO’s 
zoveel mogelijk vrijheid te geven in het vormgeven van hun dagboekfragmenten, maar wel enige houvast te 
geven. Op basis van het voorgaande formuleren we de volgende hoofdvraag van deze studie: 

Op welke manieren en onder welke condities dragen dagboekreflecties bij aan de ontwikkeling van LiO’s op 
een universitaire lerarenopleiding? 

Hierbij onderscheiden we twee deelvragen (DV’s): 

DV1. Wat rapporteren LiO’s over de manieren waarop hun dagboekreflecties bijdragen aan hun ontwikkeling 
als leraar? 

DV2. Wat zijn volgens LiO’s belangrijke condities om dagboekreflecties effectief te laten zijn binnen hun 
ontwikkeling als leraar?

Methode
Het onderzoek gaat over ervaringen van LiO’s tijdens de educatieve minor, een onderdeel van hun bachelor-
opleiding met een omvang van 30 EC (European Credits) dat samen met hun bachelor leidt tot een beperkte 
tweedegraadsbevoegdheid. Het moment dat de data voor dit onderzoek verzameld werden, was aan het 
einde van deze opleiding. Voor deze groep vond de opleiding plaats in de periode tussen februari 2018 en 
februari 2019. De opleiding bestond uit een stage en wekelijkse begeleidende bijeenkomsten op de universi-
teit, waarin afwisselend vakdidactiek, algemene didactiek en intervisie aan de orde kwamen. De begeleiding 
werd verzorgd door een tweetal lerarenopleiders die voor deze groep ook de rol van mentoren hadden (de 
auteurs van dit artikel). Zij verzorgden bijeenkomsten waarin intervisie, algemene didactiek en pedagogiek 
aan bod kwamen. In dit artikel zullen we naar hen verwijzen als ‘de mentor(en)’. Verder verzorgden vier an-
dere lerarenopleiders bijeenkomsten over vakdidactiek per schoolvak. Daarnaast had elke LiO gedurende dit 
traject een stagebegeleider op de stageschool. 
De LiO’s (n=19, leeftijd tussen 20 en 23 jaar, 8 vrouwen en 11 mannen) waren als volgt over vier vakken ver-
deeld: scheikunde (5), wiskunde (7), biologie (6) en informatica (1). Uitgezonderd de LiO informatica, een 
vak dat alleen in de bovenbouw wordt aangeboden, gaven alle LiO’s les in de onderbouw van havo en vwo, 
aan verschillende stagescholen in het midden van het land. De beoordeling van de minor was gebaseerd op 
de volgende pilaren: 1) vakdidactische dossieropdrachten; 2) de stagebeoordeling door de begeleider op 
school; en 3) een eindpresentatie. Daarnaast kende de minor een aantal handelingsdelen, waaronder een 
verslag over een video-opname van een les, én ten slotte het wekelijks bijhouden van het online dagboek dat 
centraal staat in dit artikel.
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Het online dagboek is geïntegreerd in een elektronische leeromgeving van de universiteit. Aan de LiO’s werd 
gevraagd om in het dagboek wekelijks hun praktijkervaringen te noteren en hierop te reflecteren. Ze wer-
den grotendeels vrijgelaten in de manier waarop ze deze ervaringen verwoordden en duidden. Wél had het 
dagboek een handreiking in de vorm van de drie eerdergenoemde vragen. De mentor gaf als reactie op dag-
boekbijschrijvingen steeds feedback (gericht op activiteiten die achter de rug zijn) en feedforward (gericht 
op toekomstige activiteiten).

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we (de auteurs van dit artikel) gekozen voor een metho-
de bestaande uit een individuele schriftelijke enquête met een vijftal open vragen. Voor deze kwalitatieve 
methode is gekozen omdat we vooral benieuwd waren naar de redenen waaróm de LiO’s het dagboek al dan 
niet een waardevolle toevoeging aan de opleiding vinden en wat er eventueel aan verbeterd zou kunnen wor-
den. Bij dit soort vragen past een kwalitatieve benadering beter dan een kwantitatieve (Almeida et al., 2017; 
Morgan, 2007).

Na afloop van de minor en het beoordelingstraject hebben we elke LiO gevraagd om in het eigen dagboek een 
vijftal vragen schriftelijk te beantwoorden. De vragen waren:
1. Hoe heeft het schrijven in het dagboek bijgedragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling als docent? 
2. Kun je daar een concreet voorbeeld van noemen?
3. Wat zorgde ervoor dat je het schrijven in het dagboek goed (of juist niet) bijhield?
4. Wat zou je nodig hebben om je motivatie om te schrijven in je dagboek (nog meer) te vergroten?
5. Wat zou je (nog meer) nodig hebben om het leereffect van het schrijven in je dagboek te vergroten?

Vragen 1 en 2 zijn gerelateerd aan DV1, vragen 3 t/m 5 aan DV2. Uiteindelijk hebben 14 van de 19 LiO’s (74 
procent) deze vijf vragen beantwoord. 
Voor de data-analyse hebben we een stapsgewijze procedure gevolgd (Morgan, 2007). Als eerste stap heb-
ben we afzonderlijk de antwoorden van de schriftelijke enquête doorgelezen en geordend. Daarbij hebben 
we gekeken hoe we soortgelijke antwoorden konden categoriseren. Als tweede stap hebben we ieder afzon-
derlijk een keuze gemaakt over welke actor het meest aan de orde is bij een bepaalde categorie antwoorden. 
Als derde stap hebben we afzonderlijk de aantallen vergelijkbare antwoorden bepaald. Ter illustratie hebben 
we voor elk van de categorieën een typerende quote gezocht. In de vierde stap zijn we afzonderlijk nage-
gaan welke aanbevelingen en verbeterpunten er in de antwoorden werden genoemd. Ook deze hebben we 
gegroepeerd in een aantal subcategorieën. Ten slotte hebben we een discussie gevoerd waarin we elkaars 
bevindingen hebben besproken en zijn we tot consensus gekomen over de resultaten van bovenstaande ca-
tegorisering. De uiteindelijke resultaten worden besproken in de volgende sectie. 

Resultaten
In de Tabellen 1 en 2 laten we de resultaten van het coderingsproces in relatie tot de twee deelvragen zien, 
waarbij DV1 beantwoord wordt aan de hand van de antwoorden op enquêtevragen 1 en 2, en DV2 aan de hand 
van de antwoorden op de enquêtevragen 3, 4 en 5.
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DV1: Wat rapporteren LiO’s over de manieren waarop hun dagboekreflecties bijdragen aan hun ontwikke-
ling als leraar? 

Actor Code Aantal keren 
genoemd

Typerende quote

 1 LiO Onderwijskundig probleem 
herkennen/oplossing hiervoor 
vinden

5 Ik ben door het regelmatig schrijven beter gaan reflecteren 
op mijn lessen. Ik hield drie punten aan: wat is er in de les 
gebeurd, wat is mij opgevallen, en wat zijn mijn leerpunt-
en. Zo moest ik dus iedere les even nadenken wat ik kon 
verbeteren aan die les.

Ontwikkeling als leraar 
monitoren

5 Door het bijhouden van het dagboek kon ik duidelijk ter-
ugzien (tijdens het voorbereiden van mijn eindpresentatie 
bijvoorbeeld) in welke “ontwikkelingsfase” ik mij bevond.

Uitlaatklep 6 Anders blijf je er misschien ook wel mee zitten. Een mooie 
uitlaatklep.

 2 Mentor Feedback persoonlijke ontwik-
keling

4 Ook de feedback van [de mentor] draagt bij aan mijn 
persoonlijke ontwikkeling als docent.

Feedback specifiek handelen 
als leraar 

3 Ik had moeite met orde houden bij de overgang en ik kreeg 
feedback daarop van [de mentor] waar ik wel verder mee 
kon.

Erkenning 4 Het is dan ook wel erg fijn dat je mentor daar dan op 
reageert. Zo weet je dat iemand luistert.

3. Peers Input voor intervisie 1 Ik heb een aantal keer geschreven over leerlingen die veel 
vragen stellen. Ik kreeg vervolgens van [de mentor] de 
tip om dit in te brengen bij intervisie. Vervolgens heb ik 
dat daar behandeld en kreeg ik een aantal tips die ik heb 
toegepast en die mij echt hebben geholpen.

4.  Stage- 
begeleider

 Niet genoemd

  
Tabel 1. Resultaten met betrekking tot DV1: ervaringen van LiO’s ten aanzien van dagboekreflecties. 

Zoals te zien in Tabel 1 komen drie van de vier actoren binnen de opleiding aan bod in de antwoorden: de LiO 
zelf, de opleiding (de mentor) en de peers. Op basis van de informatie in de tabel zou je ‘communicatie met 
jezelf’ als een belangrijke functie van het dagboek kunnen benoemen (16 quotes): de LiO reflecteert zelf. Vijf 
van deze quotes gaan over gestructureerd nadenken over de onderwijskundige uitdagingen. De LiO’s kunnen 
door een ervaring duidelijk op te schrijven – in de wetenschap dat iemand het leest en erop kan reageren – 
blijkbaar ook zélf vaak tot oplossingen komen, al dan niet terugvallend op de theorie binnen de cursus. Het 
monitoren van de eigen ontwikkeling, al dan niet in relatie tot de te geven eindpresentatie van de minor, 
wordt ook vijfmaal genoemd. Ten slotte wordt het dagboek in zes quotes gezien als een vorm van ‘van je af 
schrijven’. Het feit dat je als LiO frustraties, maar ook successen kunt delen waarbij je weet dat in elk geval 
één persoon (de mentor) het gaat lezen en erop reageert, wordt als een belangrijke reden gezien om het 
dagboek bij te houden. 
Als tweede belangrijke functie (10 quotes) van het bijhouden van een dagboek kunnen we ‘communicatie met 
de mentor’ noemen, met drie aspecten: ‘feedback persoonlijke ontwikkeling’, ‘feedback specifiek handelen 
als leraar’ en ‘erkenning’. De feedback van de mentor wordt gezien als behulpzaam bij de professionele ont-
wikkeling van de LiO als leraar voor de klas. Voor het leraarschap zijn vaardigheden nodig die niet standaard 
in de bacheloropleiding aan de orde komen. Het gaat dan over ‘soft skills’ of aspecten van persoonlijke ont-
wikkeling: de spiegel die de klas je voorhoudt, het begeleiden van de groepsprocessen binnen elke klas, het 
persoonlijk leiderschap dat gevraagd wordt van de LiO richting leerlingen, maar ook richting ouders, collega’s 
en schoolleiding. Verder komt de mentor in zijn/haar reactie met directe suggesties of vragen als reactie op 
het dagboek. In sommige gevallen is dit al voldoende om een nieuwe aanpak te kunnen ontwikkelen van 
het specifieke probleem of uitdaging. Ten slotte is het feit dát er iemand meeleest – en wel in vertrouwelijke 
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zin – ook hier belangrijk. Dit is een vorm van erkenning, refererend aan de psychologische basisbehoefte van 
relatie (Ryan & Deci, 2017). 
‘Communicatie met peers’ wordt slechts één keer genoemd en wel heel specifiek in relatie tot de wekelijkse 
intervisie. De stagebegeleider wordt in het geheel niet genoemd.

DV2: Wat zijn volgens LiO’s belangrijke condities om dagboekreflecties effectief te laten zijn binnen hun 
ontwikkeling als leraar? 

Code Aantal keren 
genoemd

Typerende quote

Verplichte deadlines stellen 6 …en met deadlines werken. Bijv.: Aan het einde van de week moet je alles in je 
dagboek hebben geschreven wat je die week gedaan hebt.

Erkenning geven en belang 
expliciteren

5 Misschien vanuit de minor wat meer feedback/aansporing om aan te geven 
wat je ermee kan en waarom het nuttig is. 

Richtlijnen voor schrijven 
geven

3 Ik denk ook dat een bepaalde richtlijn ook handig zou zijn zodat je ook weet 
wat je in je dagboek kan plaatsen en zodat je weet wat er van je wordt ver-
wacht bij de observaties.

Aanleiding voor individueel 
gesprek 

2 Mogelijk zou het werken om een of twee keer per halfjaar een individueel 
gesprek te hebben over de inhoud van het dagboek. Op die manier wordt de 
motivatie voor het schrijven maar ook de reflectie/leeropbrengst voor mijn 
gevoel hoger.

Feedback systematischer 
verbinden met leerdoelen LiO

2 Extrinsiek misschien wat meer vervolg eraan geven. Hiermee bedoel ik bijvo-
orbeeld een leerdoel kiezen en daar dan twee weken over schrijven. Nu kwam 
het vaak voor dat ik het wel deed, vervolgens een reactie kreeg van [mentor], 
maar vervolgens las ik dat en keek ik wel wat ik ermee deed. Het proces stopte 
een beetje na het opschrijven in het dagboek, terwijl daar nog iets meer gevolg 
aan gegeven kan worden.

Mogelijkheid voor peerfeed-
back op basis dagboekinput

2 Misschien nog meer invalshoeken op je stukje krijgen dan alleen je mentor. Zo 
krijg je meer gedachten en soorten feedback en daar leer je meer van.

Langere intervisie op basis 
van dagboekinput

1 Langere intervisie. Nu konden we nog net 1 onderwerp bespreken terwijl (ook 
al werden niet altijd mijn topics besproken) heb ik hier heel veel aan gehad. En 
het was altijd leuk dus het mag misschien wel langer.

Tabel 2. Resultaten met betrekking tot DV2. Suggesties van LiO’s om dagboekreflecties effectief te laten zijn voor hun ontwikkeling 

tot leraar.

In Tabel 2 staan de quotes van de LiO’s die betrekking hebben op deze deelvraag bij elkaar. Als we de be-
langrijkste resultaten in Tabel 2 samenvatten, blijkt dat LiO’s bij het schrijven in het dagboek meer behoefte 
hebben aan deadlines, aan het expliciteren van het belang van het dagboek en aan richtlijnen bij het schrij-
ven. In zes quotes vragen LiO’s om het stellen van deadlines. Deze behoefte aan een externe prikkel kan 
samenhangen met de tweede veelgenoemde opmerking (vijf quotes), te weten dat het doel van reflecteren 
in het dagboek niet altijd duidelijk was. Zoals beschreven, was het dagboek voorzien van een handreiking en 
werden de doelen van het bijhouden van een dagboek besproken in de bijeenkomsten. Desondanks geven 
enkele LiO’s aan dat het doel van het dagboek voor hen niet duidelijk was. Kennelijk hebben sommige LiO’s 
behoefte aan meer aandacht voor het nut van dagboekreflecties. Daarnaast blijkt uit drie quotes dat LiO’s 
richtlijnen bij het schrijven willen. Welke onderwerpen moeten ze precies behandelen? Hoe schrijf je dat kort 
en bondig op? Hoe filter je de dominante thema’s uit het dagboek? Welke dingen moeten zeker wekelijks in 
het dagboek aan de orde komen en welke zijn facultatief? De korte handreiking in het dagboek, de feedback 
van de mentoren en de bespreking tijdens de bijeenkomsten waren hiervoor niet voldoende. 
In een klein aantal quotes vragen LiO’s om de onderwerpen die ze benoemen, directer te verbinden met de 
bijeenkomsten, door onderwerpen uit het dagboek te laten terugkomen in de intervisie of andere vormen van 
peerfeedback, of in een een-op-een gesprek met de mentor.
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Conclusies
In antwoord op deelvraag 1 kunnen we concluderen dat het dagboek door veel LiO’s gezien wordt als een 
middel tot zelfreflectie en als middel om met de mentor te communiceren. Als instrument tot zelfreflectie 
werkt het dagboek om te beginnen als een uitlaatklep. De mentor of stagebegeleider is als sparringpartner 
en coach niet altijd bereikbaar op het moment dat zich in de klas iets voordoet dat de LiO graag kwijt wil. Het 
dagboek is dan een middel om er ervaringen op te schrijven, hierop te reflecteren en het er op een later tijd-
stip met onder anderen de mentor over te hebben. Door het consequent bijhouden en ook teruglezen van het 
dagboek kunnen de LiO’s daarnaast een beter beeld krijgen van hun eigen vorderingen in het leerproces. Ten 
slotte zorgt het schrijvend reflecteren op een situatie ook voor inzichten die de LiO van tevoren niet had. De 
feedback van de mentor wordt op drie manieren als belangrijk ervaren. Ten eerste is het voor de LiO’s prettig 
om erkenning te vinden in het feit dat het dagboek gelezen wordt. Ten tweede refereren ze aan de waarde 
van de feedback in hun persoonlijke ontwikkeling en ten derde worden de concrete tips van de mentor voor 
concrete vragen van de LiO gewaardeerd. 

Als antwoord op deelvraag 2 laten de opmerkingen van de LiO’s zien dat ze het dagboek meer geïntegreerd 
willen zien in de opleiding, en wel op drie manieren. Ten eerste willen ze meer externe prikkels in de vorm 
van deadlines. Ten tweede willen ze dat het nut van het gebruik van het dagboek expliciet(er) gemaakt wordt. 
Ten derde vragen ze om een duidelijkere verbinding van het dagboek met de inhoud van de bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld door de inhoud van de intervisiesessies expliciet aan het dagboek te verbinden. 

Als antwoord op onze hoofdvraag kunnen we zeggen dat het bijhouden van een wekelijks dagboek onder-
steunend werkt als middel tot zelfreflectie en communicatie met de mentor. Om deze ondersteuning te faci-
literen zijn duidelijke deadlines, duidelijke doelstellingen, ondersteuning bij het schrijfproces zélf en opvol-
ging in de vorm van intervisie of een-op-een gesprekken belangrijke aspecten. 

Discussie
In deze sectie bespreken we de beperkingen van deze studie en doen we op basis van een discussie van de 
resultaten enkele suggesties om het gebruik van dagboekreflecties als boundary object tussen de contexten 
van stageschool en lerarenopleiding te optimaliseren. De sectie eindigt met enkele suggesties voor verder 
onderzoek. 

Beperkingen van het onderzoek
Het onderzoek dat we hebben uitgevoerd, kent enkele beperkingen: het betreft een relatief kleine groep 
(n=19) met een respons van 74 procent op een schriftelijke en niet-anonieme enquête. Daar staat tegenover 
dat tijdens de minor, vooral door de nadruk op intervisie, doorgaans een vertrouwensband ontstond tussen 
mentor en LiO’s. Daarnaast waren de eindcijfers al bekend op het moment dat de studenten de enquête in-
vulden. Ook hadden alle ondervraagde LiO’s de opleiding met succes doorlopen. Er hing voor hen qua cijfers 
dus niets meer van af. Dit in ogenschouw nemend hebben we met ons kwalitatieve onderzoek een valide en 
betrouwbare methode gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Implicaties
Uit dit onderzoek volgt dat het bijhouden van een dagboek inderdaad als een boundary object (Akkerman & 
Bakker, 2011) kan werken. Ervaringen uit de stage kunnen op een laagdrempelige manier en op een tijdstip 
dat de LiO past, gedeeld worden met de mentor. Via intervisie kunnen deze ervaringen vervolgens weer met 
peers worden gedeeld en besproken. De mentoren halen hiervoor onderwerpen voor de intervisie uit de dag-
boeken en treden in die zin op als tussenpersonen in de communicatie met de overige LiO’s. 
Het is ons opgevallen dat er door de LiO’s in het geheel niet gerefereerd werd aan de betrokkenheid van de 
stagebegeleider bij het dagboek. In de vijf vragen die we stelden, werd weliswaar niet expliciet gevraagd naar 
een stagebegeleider, maar er werd ook niet expliciet gevraagd naar (bijvoorbeeld) de mentor. LiO’s hadden 
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zeker de ruimte om te suggereren om bijvoorbeeld de stagebegeleider toegang te geven tot het dagboek, 
maar dit hebben ze niet spontaan gedaan. In onze optiek zou de stagebegeleider expliciet betrokken mogen 
worden bij het dagboek. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de stagebegeleider de mogelijkheid te geven om 
feedback te geven op de dagboekfragmenten. Dit kan bijdragen aan boundary crossing.
De gevraagde verankering in de vorm van deadlines vinden we ook opmerkelijk. Op basis van de zelfdetermi-
natietheorie (Ryan & Deci, 2017) kiezen we binnen de minor nadrukkelijk voor een grote mate van autonomie 
en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het dagboek als geheel is een handelingsdeel en het al dan 
niet aftekenen daarvan is aan de mentor: er is bewust géén duidelijk omlijnde rubric om dit te beoordelen, an-
ders dan de algemene opmerking dat het dagboek een beeld moet geven van de ontwikkeling van de betref-
fende LiO. Sommige LiO’s geven echter zelf aan dat extrinsieke drijfveren (‘moetivatie’) voor hen belangrijk 
zijn. Mogelijk ligt de reden achter deze behoefte in het feit dat het voor deze LiO’s niet duidelijk is geworden 
wat de doelstellingen van het dagboek zijn, bijvoorbeeld hoe het dagboek als bewijsmateriaal kan fungeren 
bij het vastleggen van hun ontwikkeling als leraar. Explicitering van de rol van het dagboek en ondersteuning 
bij het schrijven zijn dus nodig. Dit zou de behoefte aan harde deadlines kunnen verminderen. 
De diepgang van de communicatie en reflectie bij LiO’s (Korthagen, 2012) is zeker niet vanzelfsprekend ge-
bleken. LiO’s waren in het dagboek vrij in de onderwerpen voor en de diepgang van hun dagboek-entry’s. Op-
volgvragen van de mentor konden hierbij sturen, maar vaak bleef het bij een opmerking/vraag van de mentor 
en misschien nog één antwoord van de LiO, zoals de LiO’s ook zelf rapporteren. Ook dit duidt op een ervaren 
gebrek aan ondersteuning. De aanwezige ondersteuning had in het huidige dagboek de vorm van de eerder-
genoemde drie vragen: 1) wat viel me op deze week? 2) wat heb ik geleerd deze week? en 3) wat neem ik mee 
naar volgende week? Blijkens de resultaten is deze structuur voor sommige LiO’s niet voldoende en is meer 
expliciete ondersteuning bij het schrijven nodig. Dit kan wellicht vormgegeven worden als een stappenplan of 
format dat meer expliciet gebaseerd is op de vier hoofdstappen in de reflectiespiraal van Korthagen, met de 
opmerking dat de aanwijzingen dan goed moeten worden uitgewerkt. In de bijeenkomsten zouden dan ook 
zowel de reflectiespiraal als de relatie met het schrijven in het dagboek expliciet moeten worden behandeld. 
Op basis van dit onderzoek menen wij dat het dagboek een belangrijke, misschien wel centrale rol kan spelen 
binnen de minor en de lerarenopleidingen in het algemeen. Wanneer aan de randvoorwaarden van betekenis-
geving, duidelijke deadlines en ondersteuning wordt voldaan, kan het dagboek bijdragen aan de vormgeving 
van de bijeenkomsten zelf, bijvoorbeeld in de vorm van onderwerpen voor intervisie, maar ook als aanleiding 
tot een-op-een gesprekken met de mentor. Het dagboek kan zelfs een rol gaan spelen bij het bepalen van de 
vakdidactische of algemeen pedagogische inhoud van de bijeenkomsten op de universiteit: wanneer LiO’s 
hun dagboeken consequent en met voldoende diepgang bijhouden, kunnen opduikende thema’s gebundeld 
worden om breed spelende onderwerpen te identificeren die theoretische onderbouwing of specifieke oe-
fening nodig hebben. Op die manier worden de verschillende actoren binnen de lerarenopleiding dan met 
elkaar verbonden en ontstaat werkelijk sámen opleiden.

Verder onderzoek
In verder onderzoek is het belangrijk dat er op basis van de resultaten van deze studie een ontwerp gemaakt 
wordt voor een ondersteuning van het schrijven in het dagboek. Dit ontwerp kan dan getest worden in een 
beperkt gedeelte van de universitaire lerarenopleiding, bijvoorbeeld de educatieve minor. De ervaringen kun-
nen vervolgens door middel van een vragenlijst of interviews worden geanalyseerd. De in het huidige onder-
zoek weergegeven ervaringen en suggesties van de LiO’s kunnen gebruikt worden bij het opstellen van de 
hiervoor benodigde vragenlijsten.
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 Nieuwe methodiek

Studenten aan het roer: ontwikkeling van 
een gepersonaliseerd portfolio
Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Nancy van Maanen, Iselinge Hogeschool

Marjon de Boer-Bruggink, Iselinge Hogeschool

Binnen de lerarenopleiding krijgt het afstemmen op en aansluiten bij de behoeften van studenten steeds 
meer aandacht. Personalisatie biedt studenten de kans om zélf keuzes te maken in hun opleiding, passend 
bij persoonlijke leerdoelen. Van belang hierbij is dat studenten zicht hebben op hun individuele ontwikkel-
punten, dit af kunnen stemmen op de collectieve bekwaamheidseisen van de beroepspraktijk, en vaardighe-
den voor zelfsturing en personalisatie kunnen inzetten om te werken aan de gestelde doelen. Personalisatie 
vraagt daarbij ook om specifieke begeleiding om studenten uit te dagen en ze te leren hoe ze de kwaliteit 
van hun leren kunnen volgen. Dit artikel beschrijft de wijze waarop binnen Iselinge Hogeschool, via ontwerp-
gericht onderzoek, een gepersonaliseerd portfolio voor vierdejaars pabostudenten tot stand is gekomen. We 
beschrijven de eerste ontwerpcyclus en gaan daarbij in op geformuleerde ontwerpprincipes vanuit de litera-
tuur (ten aanzien van de lerende, de leraar en de leertaak), het prototype, de evaluatie van de gebruikers en 
de herformulering van de ontwerpprincipes. De geleerde lessen kunnen collega’s (op lerarenopleidingen) 
helpen die ook willen werken aan het vergroten van personalisatie. Bij dit artikel hoort ook het praktijkvoor-
beeld op p 71 van deze editie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders. 

Context en aanleiding
Iselinge Hogeschool (pabo) heeft de ambitie het curriculum zo in te richten dat het (leer)proces van studen-
ten centraal staat. Deze ambitie sluit aan bij landelijke initiatieven om talentontwikkeling van verschillende 
studenten te stimuleren en meer nadruk te leggen op flexibel, eigentijds en toekomstgericht onderwijs (Min. 
OCW, 2015). Daarnaast is de ambitie in lijn met de strategische koers van Iselinge Hogeschool die gericht is 
op een uitdagend, flexibel en avontuurlijk curriculum (Iselinge Hogeschool, 2017).

Om het onderwijs beter te laten aansluiten bij heterogene groepen, onderscheiden Bray en McClaskey (2015, 
2017) drie aanpakken: 1) individualisatie, 2) differentiatie en 3) personalisatie. De eerste twee zijn docent-
gestuurd, terwijl bij personalisatie de lerende centraal staat. Uit studentevaluaties blijkt dat de studenten 
van onze hogeschool het curriculum nog niet zo gepersonaliseerd vinden. Op dit moment is er inderdaad 
vooral sprake van differentiatie door bijvoorbeeld een ander studieprogramma voor de academische pabo. 
Ook kennen we enkele elementen van individualisatie. In keuzemodules mogen studenten bijvoorbeeld kie-
zen uit een aantal onderwerpen waarbinnen zij hun eigen invulling geven aan de manier waarop ze aan de 
beoordelingseisen kunnen voldoen. 

Om curriculuminnovatie ten aanzien van personalisatie te ondersteunen is een Senior Fellow Comenius-aan-
vraag (Van Maanen et al., 2018) uitgewerkt én gehonoreerd. In dit artikel doen we verslag van de pilotfase 
van het project, dat gericht is op de ontwikkeling, het testen en evalueren van een gepersonaliseerd portfo-
lio voor vierdejaars pabostudenten. Dit is een alternatief voor het ‘traditionele portfolio’, waarin studenten 
veelal verplichte documenten moeten plaatsen om hun ontwikkeling ten aanzien van collectieve doelen in de 
beroepspraktijk aan te tonen. In het gepersonaliseerde portfolio is het andersom: de studenten zijn zélf aan 
het stuur om hun ontwikkeling, op voor hen passende wijze, vorm te geven. 
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Theoretisch kader
Zoals aangegeven onderscheiden Bray en McClaskey (2015, 2017) drie aanpakken. Iselinge Hogeschool be-
oogt om stappen te zetten richting een van deze aanpakken, namelijk de personalisatie. Hierbij is zelfsturing 
een belangrijke onderlegger (Vrieling-Teunter et al., 2018). Om zelfsturing bij studenten te kunnen ontwikke-
len, is een passend samenspel tussen de lerende, de leraar en de leertaak belangrijk. In voorliggend project, 
waar een gepersonaliseerd portfolio in het kader van professionele en persoonlijke ontwikkeling ‘de leer-
taak’ is, zijn vierdejaars pabostudenten ‘de lerenden’ en de (school)opleiders (hier: zowel de schoolopleider 
van de opleidingsschool als de studiecoach van het opleidingsinstituut) ‘de leraren’. Dit wordt inzichtelijk 
gemaakt in Figuur 1, dat is gebaseerd op het model van Vrieling-Teunter et al. (2018) en is aangevuld met de 
personalisatieperspectieven van Bray en McClaskey (2015, 2017). Hierna lichten we de elementen van het 
model verder toe.

Figuur 1. Samenspel tussen lerende, leraar en leertaak om personalisatie vorm te geven (ten behoeve van het ontwerp).

Personalisatie gaat uit van de student. Om personalisatie vorm te kunnen geven, moeten studenten zelfstu-
rend invulling kunnen geven aan hun eigen leerproces (Zimmerman, 2000). De student moet daarbij rekening 
houden met vier fasen (plannen, monitoren, controleren en evalueren) en vier gebieden ((meta)cognitie, mo-
tivatie, gedrag en context) zoals onderscheiden door Pintrich (2000, 2004). Bray en McClaskey (2015, 2017) 
onderscheiden aanvullend drie vaardigheden die de student (aan)toont bij personalisatie, namelijk: 1) access 
(zicht hebben op wie je bent en wat je nodig hebt om te kunnen leren); 2) engage (betrokkenheid tonen door 
het maken van eigen keuzes); en 3) express (anderen laten zien hoe je je hebt ontwikkeld en hoe je je verder 
ontwikkelen wilt).

Personalisatie vraagt daarnaast om een specifieke insteek van de (school)opleiders ten aanzien van 1) bege-
leiding en 2) beoordeling van de student. Ten eerste is het nodig om studenten, ondersteund door voldoende 
begeleiding, kennis te laten maken met belangrijke vaardigheden voor zelfsturing en personalisatie (Bray & 
McClaskey, 2015, 2017; Vrieling-Teunter et al., 2019). De (school)opleiders zijn daarbij rolmodel. Het is hun 
taak om de studenten stap voor stap (scaffolding) deelgenoot te maken van hun eigen persoonlijke en pro-
fessionele ontwikkeling als leerkracht basisonderwijs. Dit kan de (school)opleider (samen met de mentor die 
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de student begeleidt in de stage) doen aan de hand van de vier fasen van modelleren (Zimmerman, 2000), 
te weten: observatie (student laten kijken naar het voorbeeld), emulatie (onder begeleiding nadoen van het 
voorbeeld), zelfcontrole (zelfstandig laten zien van de vaardigheid binnen een gestructureerde omgeving) en 
zelfregulatie (adaptief gebruikmaken van de vaardigheid in verschillende situaties). 

Naast modelleren is het geven van feedback een belangrijke begeleidingsvaardigheid (Hattie & Timperley, 
2007) voor (school)opleiders. Studenten ontwikkelen zich sneller en effectiever wanneer duidelijk is hoe ze 
presteren en wat ze zouden moeten doen om het gewenste niveau te bereiken. Bij de begeleiding van een 
gepersonaliseerd portfolio spelen daarnaast peers een belangrijke rol, mits de feedbackvaardigheid goed 
is aangeleerd (op basis van modelleren – bijvoorbeeld door de (school)opleider). Onderzoek van Van Popta 
et al. (2017) biedt bijvoorbeeld goede handvatten om peerfeedback vorm te (laten) geven door middel van 
vier elementen: 1) evaluatief oordeel: de student geeft in de feedback een oordeel over het leerproduct van 
de medestudent; 2) verbetersuggestie: de student geeft met de feedback een verbetersuggestie oftewel 
beschrijft wat de medestudent had kunnen doen; 3) verklaring: de student geeft met de feedback een ver-
klaring (gericht op begrijpen) voor het oordeel of de suggestie; 4) theoretisch concept: de student gebruikt 
(relevante) theorie in de feedback om de verklaring te onderbouwen. Het laatste element komt bij portfolio-
feedback minder aan de orde dan bij studieopdrachten. Het zou wel kunnen gaan over de in Figuur 1 beschre-
ven aandachtspunten van (de inhoud van) het gepersonaliseerde portfolio: visieontwikkeling, profilering en 
bekwaamheidsontwikkeling.

Ten aanzien van de beoordeling is het voor de (school)opleider van belang te kiezen voor een manier die 
past bij personalisatie (Bray & McClaskey, 2015, 2017). Het werk van studenten is echter lastig te beoordelen 
wanneer het gericht is op individuele leerdoelen, de inhoud verschilt, en er meerdere actoren bij betrokken 
zijn. Het is dan wenselijk om persoonlijke leerdoelen en de opbrengsten ten aanzien van deze doelen, paars-
gewijs te vergelijken met meerdere beoordelaars (onder wie peers), waarbij interbeoordelaarsbetrouwbaar-
heid wordt nagestreefd. Om aan deze vorm van (peer)assessment tegemoet te komen kan gebruik worden 
gemaakt van het D-Pac-instrument (De Maeyer et al., 2017); dit betreft een vergelijkende methodiek om kwa-
liteitsvol competenties te beoordelen. 

Om de ontwikkeling van de student zichtbaar te maken, wordt gewerkt aan een gepersonaliseerd portfolio 
als geïntegreerd onderdeel van het leerproces (Castelijns, 2012). Hierbij moeten we rekening houden met 
de vorm en de inhoud van dit portfolio. Voor de vorm van het portfolio zijn drie aspecten belangrijk: 1) het 
platform waarop het portfolio wordt vormgegeven (medium); 2) de middelen om het portfolio vorm te geven 
(audio, film, schriftelijke bronnen); en 3) de rol of de functie die het portfolio kan hebben (zoals te gebruiken 
bij een sollicitatieprocedure). Voor de inhoud van het portfolio zijn twee aspecten belangrijk: 1) visieontwik-
keling en profilering; en 2) bekwaamheidsontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is om het portfolio aan te laten 
sluiten op de persoonlijke doelen van de student (leidend tot visieontwikkeling en profilering), passend bij 
de collectieve doelen van de beroepspraktijk (leidend tot bekwaamheidsontwikkeling). 

Probleemstelling en onderzoeksvragen
Dit project richt zich op de ontwikkeling van een gepersonaliseerd portfolio voor vierdejaars pabostudenten. 
Om de beoogde personalisatie optimaal vorm te geven, richten we ons op de drie elementen uit het model, te 
weten de pabostudenten, de (school)opleiders en het gepersonaliseerde portfolio. Dit leidt tot de volgende 
vragen:

1. Welke ontwerpprincipes komen centraal te staan in het ontwerp van een gepersonaliseerd portfolio?
2. Hoe ziet het concrete (prototype) ontwerp eruit?
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3.  Hoe wordt het ontwikkelde (prototype) ontwerp ervaren door de gebruikers (pabostudenten en (school)
opleiders)?

4. In hoeverre leidt de evaluatie van het prototype tot aanscherping van de ontwerpprincipes?

Aanpak en resultaten
Aan de hand van ontwerpgericht onderzoek (McKenney & Reeves, 2019) is in een netwerk van vijf vierdejaars 
studenten, zeven (school)opleiders (drie vanuit de opleiding en vier vanuit het werkveld) en twee onder-
zoekers een gepersonaliseerd portfolio uitgewerkt. Hiertoe is in een periode van 32 weken (in de periode 
oktober 2018 - mei 2019) een eerste ontwerpcyclus doorlopen, bestaande uit de fasen: 1) analyse/exploratie 
(vraag 1); 2) ontwerp/constructie (vraag 2); en 3) evaluatie/reflectie (vraag 3). Na de evaluatie is, passend bij 
het iteratieve karakter van ontwerpgericht onderzoek, opnieuw gestart met fase 1) analyse/exploratie (vraag 
4). In de komende secties beschrijven we de aanpak en resultaten per vraag.

Vraag 1: ontwerpprincipes
In de eerste fase (analyse/exploratie) is een literatuurstudie uitgevoerd, waarvan de opbrengsten als rode 
draad zijn weergegeven in dit artikel. Dit heeft geleid tot Figuur 1 én een eerste set van ontwerpprincipes 
zoals weergegeven in Bijlage 1.

Vraag 2: het prototype
In de tweede fase (ontwerp/constructie) zijn de ontwerpprincipes toegepast in een gepersonaliseerd port-
folio van vijf vierdejaarsstudenten aan de pabo waarin zij zelfgestuurd hun persoonlijke en professionele 
ontwikkeling tot leraar basisonderwijs konden tonen. Met ‘prototype’ wordt hier een werkwijze bedoeld die is 
ingezet als alternatief voor het ‘traditionele portfolio’ dat gebruikelijk is op de opleiding, met een vast format 
en verplichte onderdelen (zoals: een visiedocument, een persoonlijk ontwikkelplan stage, de eindevaluatie, 
et cetera). Traditioneel ligt de focus op het functioneren in de stage. Op basis van een eindgesprek met de 
(school)opleiders wordt het reflectief vermogen van de student beoordeeld, met het portfolio als startpunt 
voor het gesprek. 

Met (school)opleiders en studenten is besproken welke ideeën zij hadden ten aanzien van het prototype 
(hier: de werkwijze) van het gepersonaliseerde portfolio. Uitgangspunt in het prototype was dat de student 
centraal moest staan. Dit hield in dat de student in het gepersonaliseerde portfolio niet uitging van de aan 
te tonen bekwaamheidseisen en deze vervolgens moest ‘bewijzen’. Studenten startten wél vanuit hun eigen 
talenten, passies en ambities en wat zij wilden aantonen in het gepersonaliseerde portfolio. Er werden twee 
doelen gesteld: 1) in het portfolio toonden de studenten aan waar ze voor staan (eigenheid en profilering); 2) 
de ontwikkeling van studenten werd (aan de hand van zelf gekozen leervragen passend bij hun ambities en 
visie op onderwijs) geïllustreerd aan de hand van ‘parels’ en een reflectie op deze ontwikkeling. Het portfolio 
had niet als doel om bekwaamheidseisen te ‘bewijzen’ (dit gebeurt binnen andere studieonderdelen), maar 
was bedoeld als voertuig waarbij studenten zelf ‘aan het stuur’ zijn om aan te tonen wie zij zijn en wat hen 
(als persoon en professional) kenmerkt. Het prototype houdt rekening met de vier fasen en de vier gebieden 
van zelfsturing (Pintrich, 2000, 2004), waarbij met name in de fase ‘plannen’ de gebieden ((meta)cognitie, 
motivatie, gedrag en context) expliciet aandacht krijgen. 

Plannen
De studenten hebben eerst hun visie op leraarschap geformuleerd (motivatie). Ze werden uitgedaagd om 
zich te oriënteren op contexten waarbinnen ze hun visie konden toepassen (zoals: stage, modules, taken) 
(context) en pas daarna passende concrete ontwikkeldoelen te formuleren (cognitie). De student gaf het  
gepersonaliseerde portfolio vorm en inhoud (gedrag). Hierbij werd de vorm van het portfolio vrijgelaten,  
zodat de student niet in een vast format binnen de online leeromgeving werkte. De student verwierf zo vaar-
digheden om technologie te kiezen en te gebruiken. De inhoud van het gepersonaliseerde portfolio bestond 
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uit de eigen leerdoelen van de student, een beeld dat de student kenmerkt (een gedicht, een foto, iets an-
ders) en dingen waar de student trots op is. De focus lag hierbij niet (enkel) op het functioneren in de sta-
ge, maar was gericht op de brede persoonlijke en professionele ontwikkeling tot leraar basisonderwijs. Zij 
participeerden actief in het ontwerp van hun portfolio; ze waren eigenaar en verantwoordelijk, waarbij hun 
eigenheid en profilering zichtbaar werd.

Monitoren, controleren en evalueren
Studenten gaven aan regelmatig in gesprek te willen over hun portfolio (zonder dat dit direct beoordeeld 
werd) en hierbij verschillende mensen (uit stage, opleiding en medestudenten) te willen betrekken. Daartoe 
kwamen de studenten en de betrokken (school)opleiders samen om (delen van) het portfolio met elkaar 
te delen en hierop feedback te ontvangen. Studenten bouwden zo een netwerk op van peers en (school)
opleiders ter ondersteuning van hun leren. Het gepersonaliseerde portfolio werd ten slotte beoordeeld door 
middel van waarderend evalueren. Bij dit waarderend evalueren/beoordelen werden aan de hand van het 
D-Pac-instrument (zie Theoretisch kader) ad random steeds twee overzichtspagina’s van twee portfolio’s ver-
geleken waarbij de beoordelaars (studenten en (school)opleiders) aangaven welke ze beter vonden volgens 
bepaalde criteria. Daarbij konden ze beknopt eventuele sterke punten en ontwikkelpunten beschrijven.

Vraag 3: ervaringen met het prototype
In de derde fase (de evaluatie/reflectie) zijn de bevindingen geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van de 
ervaringen van studenten en de betrokken (school)opleiders. Databronnen waren: notulen van vijf netwerk-
bijeenkomsten, vijf studentportfolio’s, en reflectieve vragen (Honold, 2006), bijvoorbeeld: Welk onderdeel 
van je portfolio vind je belangrijk/waardevol en waarom? De analyses vonden plaats op basis van de catego-
rieën pabostudenten (lerenden), (school)opleiders (leraren) en gepersonaliseerd portfolio (leertaak) met de 
onderliggende subcategorieën, in lijn met Figuur 1. De resultaten worden hierna uitgewerkt aan de hand van 
deze categorieën.

Pabostudenten (lerenden)
Het wordt bij studenten zichtbaar dat het maken van eigen keuzes leidt tot: 1) het (meer vanuit zichzelf ) 
formuleren van eigen leerdoelen in de fase ‘plannen’; en 2) een koppeling van deze leerdoelen met meer-
dere bekwaamheidsgebieden dan voorheen. Het lijkt erop dat studenten zelf meer knopen leggen doordat 
ze meerdere verbanden zien tussen het leerdoel en verschillende bekwaamheidsgebieden. Het valt op dat 
studenten, doordat het portfolio meer samenhang vertoont door gerichtheid tijdens de fase ‘plannen’, bijna 
‘als vanzelfsprekend’ de verdere zelfsturingsfasen ‘monitoren’, ‘controleren’ en ‘evalueren’ doorlopen. Stu-
denten lijken gemotiveerd door de ruimte die er voor hen is om het portfolio in eigen hand te nemen. Hierbij 
moeten we wel opmerken dat deze studenten zélf hebben gekozen voor deelname en mogelijk ‘van nature’ 
al een hoge mate van zelfsturing hebben. Sommige studenten vinden de gepersonaliseerde werkwijze fijn 
en ervaren het als iets van zichzelf; andere studenten willen wel, maar het lukt ze nog niet helemaal door 
ontbrekende kaders en/of onvoldoende modelleercapaciteiten van de (school)opleiders. Ook wordt de be-
hoefte uitgesproken aan een eindpresentatie met peers en/of andere belangstellenden om de ontwikkeling 
te kunnen laten zien (express).

(School)opleiders (leraren)
Bij het werken met een gepersonaliseerd portfolio neemt de pabostudent in geplande gesprekken de (school)
opleiders mee op reis langs de leervragen en bekwaamheidsgebieden en geeft aan waar hij of zij begeleiding 
bij nodig heeft. Dit betekent dat de (school)opleiders andere begeleidingsvaardigheden moeten ontwikkelen 
om passend aan te sluiten bij de student. Met name het modelleren van vaardigheden op het gebied van zelf-
sturing en personalisatie staat hierbij centraal. Maar ook aan studenten leren hoe ze elkaar (peer)feedback 
geven, is een belangrijke vaardigheid. Naast peerfeedback, is ook expertfeedback door de (school)opleider 
van belang. Voor veel studenten is deze bevestiging belangrijk om onzekerheid (‘Is het een beetje goed zo?’) 
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te voorkomen. Tevens blijkt er behoefte aan regelmatig informeel contact met zowel medestudenten, als ook 
de (school)opleider. 

Het paarsgewijs beoordelen aan de hand van D-Pac bleek (ook voor studenten) lastig omdat je door het 
kiezen van fragmenten uit het portfolio een te beperkt beeld krijgt van het gehele portfolio. Het paarsgewijs 
beoordelen legt het accent op vergelijken, waardoor er minder aandacht is voor de leervragen van de student, 
hetgeen onvoldoende recht doet aan het portfolio. In plaats van D-Pac zou de beoordeling niet gebaseerd 
moeten worden op een afvinklijst (van deeltaken), maar op een totaalplaatje van het gehele portfolio. De 
waarderende evaluatie (Sluijsmans & Segers, 2018) – in plaats van beoordeling – zou als vorm van (peer)
assessment gericht moeten zijn op de mate waarin het portfolio laat zien dat een student de eigen professio-
nele ontwikkeling en bekwaamheid (als geheel) toont en onderbouwt. Hieruit spreken namelijk authenticiteit 
en echtheid van de student. Het voordeel van evalueren door peers is dat zij zicht krijgen op sterke en minder 
sterke kanten van eigen en elkaars werk. Er bleek behoefte aan het uitbreiden van deze rol, zodat de peer 
echt kan ‘meereizen’ met de groei naar het totale portfolio. Een gevaar van een gepersonaliseerd portfolio 
kan echter zijn dat met name de vorm aanspreekt, waardoor je als (school)opleider onder de indruk bent van 
de presentatie. Het blijkt belangrijk om vorm en inhoud doelbewust apart te waarderen, omdat het anders 
kan leiden tot een te positief gestemde beoordeling.

Gepersonaliseerd portfolio (leertaak)
Om anderen zicht te geven op wie je bent en wat je nodig hebt om te kunnen leren (access), lijken vorm en 
inhoud van het portfolio belangrijk voor de betrokkenheid die de student kan tonen (engage) om zichzelf te 
laten zien (express). In het project werd duidelijk dat de (vrije) vorm van het gepersonaliseerde portfolio po-
sitief werd gewaardeerd. Zo werd aangegeven dat studenten, door hun eigen keuze voor het platform (zoals 
een eigen website) en de manier waarop dat kon worden ingericht, 1) meer eigenheid toonden – de persoon-
lijkheid van de student kwam ‘beter door’ – en 2) meer samenhang lieten zien in het portfolio. Hierbij konden 
studenten ook meer (diversiteit in) materialen kwijt. Verder viel op dat vooral de studenten die minder ‘sterk’ 
of minder zeker van zichzelf waren, behoefte hadden aan een leidraad die overzicht bood. Mogelijk was de 
‘plotselinge overgang’ van de gestructureerde, voorgeschreven taak (het traditionele portfolio) naar het ge-
personaliseerde portfolio te groot. 

Ten aanzien van de inhoud zien we dat studenten vanuit hun intrinsieke motivatie (leervraag, visie, ambitie) 
vertrekken. Zij leggen pas daarná verbindingen met de bekwaamheidsgebieden. De ingang is dus belangrijk; 
de bekwaamheidseisen worden niet ‘op studenten gelegd’ om in kaart te brengen waar zij aan moeten/willen 
werken. Het ‘vuurtje’ om aan de slag te gaan met de persoonlijke en professionele ontwikkeling start vanuit 
de student zelf. Doordat studenten in de nieuwe opzet meer vrijheid krijgen, denken ze al in de planfase ge-
richter na over doelen die ze zelf willen behalen en de wijze waarop ze zich willen profileren. Daarbij raken de 
leervragen van studenten aan meer bekwaamheidsgebieden dan voorheen, toen vaak slechts één bekwaam-
heidsgebied centraal stond. Studenten lijken hiermee meer zicht te krijgen op de wijze waarop verschillende 
bekwaamheidsgebieden in de praktijk met elkaar samenhangen en op het feit dat meerdere gebieden zich 
(min of meer) tegelijkertijd kunnen ontwikkelen.

Vraag 4: aangescherpte ontwerpprincipes 
De ontwerpprincipes zijn aangescherpt op basis van de evaluatie (zie Bijlage 2, de vetgedrukte tekst). Ook 
in Figuur 2 zijn wijzigingen opgenomen voor het samenspel tussen de lerende (pabostudenten), de leraar 
((school)coaches) en de leertaak (het gepersonaliseerde portfolio), zoals te zien in de aangepaste rode tekst. 
Er is een verschuiving zichtbaar van (school)opleiders naar (school)coaches om de veranderende rolopvat-
ting te onderschrijven. Hierbij aansluitend is ook een wijziging zichtbaar van beoordelen als ‘eindoordeel’ 
naar tussentijds ‘waarderend evalueren’ (ook met/door peers).
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Figuur 2. Samenspel tussen lerende, leraar en leertaak om personalisatie vorm te geven (na evaluatie van het ontwerp).

Conclusie 
In dit artikel stond het ontwerpgericht onderzoek naar (de ontwikkeling van) een gepersonaliseerd portfolio 
voor vierdejaars pabostudenten op Iselinge Hogeschool centraal. We zien dat het vruchten afwerpt. Terwijl 
portfolio’s in het verleden vaak voor de (school)opleiders werden gemaakt (‘omdat het moest’), is een ge-
personaliseerd portfolio écht iets van de student zelf. Maar wat betekent het nu als je als hogeschool richting 
personalisatie gaat? 

Ten eerste moet er sprake zijn van een passend samenspel tussen de pabostudent, de (school)coach en het 
gepersonaliseerde portfolio (Figuur 2). Er zijn wat vorm en inhoud van het gepersonaliseerde portfolio betreft 
kaders nodig die voldoende structuur bieden, maar dit betekent juist niet dat alles moet worden dichtgetim-
merd. Voor de pabostudenten is het van belang dat ze eigen keuzes kunnen maken die passen bij henzelf 
en de beroepsvereisten. Het blijkt belangrijk dat er met regelmaat gesprekken (in kleine groepen) worden 
gepland voor verbondenheid, met peers en de (school)opleiders. Ten tweede betekenen bovenstaande be-
vindingen dat een meer coachende benadering wordt gevraagd van de (school)opleiders. Oftewel: het vraagt 
ook een meer gepersonaliseerd curriculum.

Om dit te doen, hebben we als Iselinge Hogeschool ‘persoonlijke leerroutes’ ingevoerd waarin vierdejaars 
studenten zelf keuzes kunnen maken wat het programma (inhoud) en de fasering (zoals start- en eindpunt 
of verdeling van studielast) betreft. Het gepersonaliseerde portfolio fungeert daarbij steeds meer als een 
voertuig voor ‘de reis’ die de student doorloopt in de persoonlijke leerroute. De (school)opleiders kiezen 
steeds meer een coachende benadering. De studiecoaches (van het opleidingsinstituut) hebben geen werk-
groepen meer met 25 studenten, maar organiseren nu check-ins waarin ze met een kleine groep van circa 
acht studenten samenkomen. Soms worden deze check-ins ook gebruikt voor meer individuele gesprekken. 
Om vrijblijvendheid tegen te gaan worden er wel richtlijnen voor de studiecoaches geformuleerd, waarbij de 
kaders van personalisatie en zelfsturing van belang zijn.
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Overkoepelend wordt een veranderende rolopvatting zichtbaar. De (school)opleiders ontwikkelen zich van 
begeleider (gericht op vragen en problemen van de student in de studie en het verstrekken van tips en trucs) 
tot studiecoaches (gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student in de studie). Dit 
vraagt echter verdere professionalisering. 

Vervolgstappen
Omdat in deze ontwerpcyclus maar een kleine groep studenten en (school)opleiders betrokken was, is het 
nodig om de ontwerpprincipes breder te onderzoeken. We hebben daarnaast nog weinig zicht gekregen op de 
waarde van het portfolio voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten. Daarom gaan we 
in verder onderzoek het ‘Waardecreatiemodel’ (Wenger et al., 2011) gebruiken; een model waarmee waarde 
van leermomenten kan worden uitgedrukt in vijf verschillende soorten waarden die nauw met elkaar verbon-
den zijn. Dit kan ons verder helpen in de zoektocht naar de vraag hoe we het gepersonaliseerde portfolio 
betekenisvol kunnen inzetten als voertuig voor de student(reis).
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Bijlage 1. Ontwerpprincipes als basis voor het prototype ontwerp

Ontwerpprincipe 1: Om personalisatie tot stand te brengen, is de juiste werkwijze en een passend 
samenspel tussen alle actoren nodig zodat de student tot voldoende ‘kennisopbouw’ kan komen ten 
aanzien van de eigen professionele ontwikkeling. Hierbij wordt gekozen voor drie aspecten in dat 
samenspel: de pabostudent (de lerende), de (school)opleider (de leraar) en het gepersonaliseerde portfolio 
(de leertaak). 

Pabostudent Ontwerpprincipe 2: Kies een formatief moment waarop:
  1)  de ontwikkeling van de student centraal staat (en hoe hij/zij zover is gekomen en hoe hij/

zij verder gaat) met aandacht voor de vier fasen en vier gebieden van zelfsturing;
  2)  de student tot zelfbeoordeling komt (met ‘agency’) door in de beoordeling te kijken naar:
      •  Access: kun je iemand ‘toegang’ geven tot (deelgenoot maken van) jouw 

ontwikkelingsproces - zicht geven op persoonlijke kwaliteiten, leerpunten, etc.?
      •  Engage: toon je betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces (door het maken van eigen 

keuzes)?
      •  Express: kun je onder woorden brengen hoe jouw ontwikkeling verloopt in relatie tot 

gestelde bekwaamheidseisen?

(School)opleider Ontwerpprincipe 3: Werk vanuit begeleidingsaspecten, waarbij: 1) er verschillende rollen 
zijn (peers en (school)opleiders); 2) vaardigheden voor zelfsturing en personalisatie worden 
begeleid aan de hand van modelleren (observatie, emulatie, zelfcontrole, zelfregulatie); 
en 3) (peer)feedback op het portfolio wordt gegeven op basis van evaluatief oordeel, 
verbetersuggesties, verklaring, en theoretisch concept.

Ontwerpprincipe 4: Werk vanuit beoordelingsaspecten, waarbij 1) er verschillende rollen zijn 
bij de beoordeling (peers en (school)opleiders); en 2) een formatieve beoordeling plaatsvindt 
via D-Pac, waarbij verschillende actoren beoordelen zodat studenten een ‘rijke’ feedback 
krijgen.

Gepersonaliseerd portfolio Ontwerpprincipe 5: Maak binnen het gepersonaliseerde portfolio onderscheid tussen 1) 
de vorm (platform/medium, middelen om vorm te geven en rol/functie in de presentatie van 
zichzelf); en 2) de inhoud (gericht op visie- en bekwaamheidsontwikkeling).
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Bijlage 2. (Aangescherpte) ontwerpprincipes na de evaluatie van het prototype ontwerp 

Ontwerpprincipe 1: Om personalisatie tot stand te brengen, is de juiste werkwijze en een passend 
samenspel tussen alle actoren nodig zodat de student tot voldoende ‘kennisopbouw’ kan komen ten 
aanzien van de eigen professionele ontwikkeling. Hierbij wordt gekozen voor drie aspecten in dat 
samenspel: de pabostudent (de lerende), de (school)opleider (de leraar) en het gepersonaliseerde portfolio 
(de leertaak). 

Pabostudent Ontwerpprincipe 2: Kies een formatief moment waarop:
  1) d e ontwikkeling van de student centraal staat (en hoe hij/zij zover is gekomen en hoe hij/zij verder 

gaat) met aandacht voor de vier fasen en vier gebieden van zelfsturing;
  2)  de student tot zelfbeoordeling komt (met ‘agency’) door in de beoordeling te kijken naar:
      -  Access: kan ik iemand ‘toegang’ geven tot (deelgenoot maken van) mijn ontwikkelingsproces - 

zicht geven op persoonlijke kwaliteiten, leerpunten, etc.?
      -  Engage: toon ik betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces (door het maken van eigen keuzes)?
      -  Express: kan ik onder woorden brengen hoe mijn ontwikkeling verloopt in relatie tot gestelde 

bekwaamheidseisen?
  3)  de student de eigen begeleidingsbehoefte in kaart brengt: hoe zelfsturend ben ik? Wat 

heb ik nodig? Hoe organiseer ik dat?

(School)opleider Ontwerpprincipe 3: Werk vanuit begeleidingsaspecten, waarbij: 1) er verschillende rollen zijn (peers 
en (school)coaches); 2) vaardigheden voor zelfsturing en personalisatie worden begeleid aan de hand 
van modelleren (observatie, emulatie, zelfcontrole, zelfregulatie) en (3) (peer)feedback op het portfolio 
wordt gegeven op basis van evaluatief oordeel, verbetersuggesties, verklaring, en theoretisch concept, 
waarbij:
   •  alle begeleiders een coachende rol aannemen. Richt je in je coaching op het stimuleren 

van zelfsturing en personalisatie van de student (wat wil je, waartoe, wie heb je daarbij 
nodig, hoe pak je dat aan, etc.?);

   • er ruimte is voor eigenheid van de student door voldoende los te laten;
   •  er steeds ‘een lijntje’ is met de student. Je hoeft studenten niet per se los te laten (‘jij 

meldt je als student maar bij mij’), maar wel vrij te laten (‘we hebben wederzijdse 
verwachtingen van elkaar’);

   •  je zorgt voor verbondenheid door informeel, tussentijds contact (in de wandelgangen);
   •  je de coaching afstemt op de student, waarbij je ‘steigers’ biedt die passen bij de student 

(zoals: het ondersteunen van zelfvertrouwen, aanmoedigen, geven van vrijheid, geven 
van expliciete aanwijzingen, spiegelen, etc.);

   •  je expertfeedback geeft op en bevestiging biedt aan de (eigen keuzes van) de student;
   •  je peerfeedback inzet tijdens het proces, bijvoorbeeld door feedbackmogelijk-heden 

te faciliteren en (meta)feedback op de kwaliteit van de feedback van de studenten te 
geven. 

Ontwerpprincipe 4: Werk vanuit beoordelingsaspecten, waarbij 1) er verschillende rollen zijn bij de 
beoordeling (peers en (school)coaches)); en 2) een waarderende evaluatie/formatieve beoordeling 
plaatsvindt waarbij verschillende actoren (peers en (school)opleiders) naar de student kijken zodat 
studenten een ‘rijke’ feedback krijgen.

Gepersonaliseerd 
portfolio 

Ontwerpprincipe 5: Maak binnen het gepersonaliseerde portfolio onderscheid tussen 1) de vorm 
(platform/medium, middelen om vorm te geven en rol/functie in de presentatie van zichzelf); en 2) de 
inhoud (gericht op visie- en bekwaamheidsontwikkeling), waarbij je: 
   • het belang van de keuze van een eigen digitaal platform benadrukt;
   •  woordkeuze heel belangrijk is. Liever niet voorschrijvend zoals: ‘moeten’, ‘verplicht’, 

‘eisen’, maar liever met wat meer ruimte, zoals: ‘Waar moet het volgens jou over gaan?;
   •  studenten eerst zelf laat bedenken wat ze willen en ze pas daarna laat kijken hoe zich 

dat verhoudt tot de kaders die er zijn, zoals de bekwaamheidseisen.

Studenten aan het roer
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 Praktijkvoorbeeld

Pabostudenten coachend begeleiden bij  
het vormgeven van hun gepersonaliseerde 
portfolio
Emmy Vrieling-Teunter, Open Universiteit

Nancy van Maanen, Iselinge Hogeschool

Marjon de Boer-Bruggink, Iselinge Hogeschool

Op Iselinge Hogeschool (pabo) leiden we studenten op tot competente, creatieve, ‘eigenwijze’ educatieve 
professionals. Hierbij staat de student(reis) centraal. Door het maken van eigen keuzes wordt actieve be-
trokkenheid en verantwoordelijkheid voor het eigen leren bij de student gestimuleerd (vgl. learner agen-
cy, omschreven door Kennisrotonde, 2017). Een gepersonaliseerd portfolio is een voorbeeld van een hierbij 
passende leertaak, waarmee studenten vanuit betrokkenheid (‘engage’) tonen hoe zij zelfgestuurd werken 
aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling (‘access’) en dit delen met anderen (‘express’) (Bray 
& McClaskey, 2015, 2017). De studenten tonen hoe zij – op eigen wijze – werken aan persoonlijke doelen, 
die passen bij de collectieve doelen van de beroepspraktijk. Zij worden in dit proces gecoacht door zowel 
de schoolopleider (opleidingsschool) en de studiecoach (opleidingsinstituut) als medestudenten. In een 
netwerk van studenten, studiecoaches en schoolopleiders is via ontwerpgericht onderzoek (McKenney & 
Reeves, 2019) een prototype van een gepersonaliseerd portfolio en een hierbij passende begeleidingsstijl 
ontwikkeld (zoals beschreven in het artikel Studenten aan het roer: ontwikkeling van een gepersonaliseerd 
portfolio; zie p 59 van deze editie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders). Dit prototype is getest in de prak-
tijk om te ontdekken wat de ervaringen zijn van studenten, schoolopleiders en studiecoaches, als studenten 
zelf de regie hebben over de leerdoelen en invulling van een portfolio. We belichten wat is gelukt zoals we 
hadden verwacht (en wat niet), wat onze vervolgstappen zijn en we geven enkele aanbevelingen.

Inleiding
Het werken met portfolio’s kennen we al heel lang binnen de lerarenopleiding. Dat gegeven is niet nieuw. Veel 
studenten ervaren deze portfolio’s, die veelal sterk gestructureerd zijn wat vorm en/of inhoud betreft, niet 
als betekenisvol en doen het ‘voor de ander’ of ‘omdat het moet’. Op Iselinge Hogeschool hechten we waarde 
aan de studentreis, waarbij de studenten zélf keuzes maken ten behoeve van hun ontwikkeling. Dit vraagt 
dan ook om een andere aanpak van het (traditionele) portfolio én daagt ons uit om dit proces anders en beter 
te coachen. In dit praktijkvoorbeeld laten we zien hoe je (juist) ook door middel van een gepersonaliseerd 
portfolio studenten kunt motiveren om zelf te laten zien wie zij zijn, hoe zij zich ontwikkelen en waar het écht 
om gaat in hun werk als leraar basisonderwijs. Hierbij maakt het dwingende en knellende kader plaats voor 
meer ruimte voor autonomie, eigenheid en zelfsturing. En in plaats van een beoordeling op het eind door de 
opleider, worden studenten steeds gecoacht in ‘de driehoek’ (student, schoolopleider en studiecoach) én 
ontvangen zij daarbij formatieve (peer)feedback.

Hoe zijn we te werk gegaan?
Iselinge Hogeschool kiest bewust voor netwerkleren om tot kennisontwikkeling te komen. Dit houdt in dat 
er in een netwerk van stakeholders gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht voor een vraagstuk uit de 
praktijk (Vrieling-Teunter et al., 2020). Zo ook in dit project. In het studiejaar 2019/2020 zijn vijf derde- en 
vierdejaars pabostudenten, vier schoolopleiders en drie studiecoaches in een netwerk samengekomen. Dit 
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netwerk komt voort uit een toegekend Comenius Senior Fellowproject (Van Maanen et al., 2018). De studen-
ten hebben zich vrijwillig opgegeven. Het betrof drie studenten uit de voltijd en twee studenten uit de deel-
tijd. De deelnemers hebben een gepersonaliseerd portfolio ontwikkeld, getest en geëvalueerd. De ervaringen 
van de studenten, schoolopleiders en studiecoaches zijn in kaart gebracht. Als databronnen zijn daartoe in 
februari en juni reflectieve vragen ingevuld, waarop in focusgroepen met alle deelnemers is doorgevraagd. 
Aan het eerste groepsgesprek deden een schoolopleider, twee studiecoaches en twee studenten mee. Aan 
het tweede groepsgesprek deden vier schoolopleiders, twee studiecoaches en drie studenten mee.

Welke bevindingen zijn er?

Verwacht en gelukt
Ten eerste blijkt uit de data dat (een gebalanceerde mate van) autonomie belangrijk is om als student eige-
naarschap te (kunnen) ervaren en eigenheid te (kunnen) tonen. Studenten waarderen dat ze niet ‘moeten’ 
werken met een standaard format. Door zelf na te denken hoe vorm en inhoud aansluiten bij wat ze willen 
laten zien, krijgen de studenten grip op de belangrijke vraag ‘Wat past bij mij en wat niet?’.

Student: “De inhoud moet iets zeggen over hoe je bent als persoon, maar ook over jou als leerkracht. Daar-
naast iets weergeven over ervaringen en ontwikkelingen die je hebt opgedaan in het onderwijs met reflecties 
en feedback zodat het proces te zien is.”

Student: “Dat ik mijn verhaal en creativiteit erin kwijt kan.”

Studiecoach: “De vorm [van het portfolio] maakt door persoonlijke keuzes (afbeeldingen, foto’s, filmpjes, 
quotes) zichtbaar wie de student is (denk aan persoonskenmerken: bijvoorbeeld creativiteit, houden van 
structuur, aandacht voor onderbouwing van ontwikkeling met bronnen).”

Het blijkt van belang om als coach te bewegen van ‘zachte dwang’ bij de opstart, naar ‘het gaat vanzelf’ 
(loslaten) in de eindfase. Dit ‘vrij laten’ moeten we echter niet beschouwen als laisser-faire. Belangrijk is om 
de speelruimte af te bakenen en de rest vrij te laten, waarbij je vooral vragenderwijs te werk gaat. Bray en 
McClaskey (2015, 2017) geven aan dat studenten vanuit betrokkenheid (engage) kunnen tonen hoe zij zelf-
gestuurd werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling (access) en dit delen met anderen (ex-
press). Vragen als ‘Wat wil je met je portfolio, tot wie richt je je?’ zijn goed om mee te nemen. Dit ondersteunt 
de studenten om te laten zien (express) hoe zij zich ontwikkeld hebben en waar ze nu staan. Ook is samen 
‘voordenken’, door bijvoorbeeld samen naar de kaders te kijken, voor de zelfsturing van belang. 

Student: “Ik denk dat het zinvol is om in het eerste jaar begeleiding te krijgen in hoe je een portfolio opzet, 
wat erin komt en wat Iselinge ervan verwacht. Daarna moet de student worden losgelaten.”

Studiecoach: “Vrije keuze van digitaal platform voor de student zodat de student er met plezier aan werkt en 
ook echt een persoonlijke draai aan het portfolio kan geven.” 

Student: “Wees een coach en stimuleer zelfsturing. Kader af wat absoluut niet mag en laat verder vooral vrij. 
Beperk studenten zo min mogelijk.”

Ten tweede komt het waarderend evalueren naar voren; het geven en het ontvangen van (peer)feedback 
(door de medestudent, de schoolopleider én de studiecoach), zowel tussentijds als aan het eind van het leer-
traject. Dit lukt alleen als er sprake is van een veilige leer- en werkomgeving. Het is belangrijk om er steeds 
alert op te zijn welke woorden je kiest. Zeker omdat het portfolio persoonlijk is en het spannend kan zijn om 
echt iets van jezelf te delen.
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Studiecoach: “Door verschillende portfolio’s te zien, leer je ook veel/ ’t kan je ook op nieuwe aanvullende 
ideeën brengen (feedbackgever leert zeker zoveel als feedbackontvanger).”

Schoolopleider: “Ik vind het mooi om te zien dat de studenten de tips om gingen zetten in ontwikkelingspun-
ten. Ik denk dat de studenten het toch best spannend vinden om feedback op hun portfolio te krijgen, maar 
doordat het waarderend werd gedaan kregen de studenten ook inzicht in hun sterke kanten.”

Student: “Prettig dat er opbouwende feedback wordt gegeven. Het is toch iets van jezelf en waar je trots op 
bent.”

Belangrijk is dat je elkaar in gelijkwaardigheid betreedt. Het helpt om woorden en vraagstellingen te kie-
zen die stimuleren tot een open, betekenisgericht ontwikkelgesprek (Vrieling-Teunter et al., 2014). Hierbij is 
pedagogische sensitiviteit belangrijk (De Boer-Bruggink, 2018): is dit het juiste moment, de juiste vorm, de 
juiste toon (ook in de ogen van de ander)? Dit gesprek ontstaat niet altijd spontaan; studenten hebben ook 
de tijd en kansen nodig om te kunnen ‘voordenken’, bijvoorbeeld door middel van reflectieve vragen die ze 
voorbereiden.

Verwacht, maar (nog) niet zo goed gelukt 
De eerste bevinding liet zien dat (een gebalanceerde mate van) autonomie belangrijk is. We weten dat zelf-
sturing niet ‘vanzelf gaat’ en dat modelling en scaffolding door anderen (de studiecoach, schoolopleider 
maar ook medestudenten) van belang zijn (Vrieling-Teunter et al., 2018). Een ‘stap voor stap’ aanpak kan 
leiden tot de benodigde kennis en vaardigheden om professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te kun-
nen geven. Denk bijvoorbeeld aan het leren geven en ontvangen van (peer)feedback. Dit kan plaatsvinden 
door de vier fasen van modelleren (Zimmerman, 2000), te weten: observatie (student laten kijken naar het 
voorbeeld), emulatie (onder begeleiding nadoen van het voorbeeld), zelfcontrole (zelfstandig laten zien van 
de vaardigheid binnen een gestructureerde omgeving) en zelfregulatie (adaptief gebruikmaken van de vaar-
digheid in verschillende situaties), toe te passen. 

In dit project hebben we enthousiaste verhalen gehoord van studenten over eigenaarschap en zelfsturing. We 
realiseren ons echter dat deze ouderejaars studenten al ervaring hadden met het inrichten van een portfolio. 
Tevens waren ze intrinsiek gemotiveerd voor een gepersonaliseerd portfolio omdat ze behoefte hadden om 
‘los te komen’ van het voor hen bekende, sterk gekaderde portfolio. Wanneer we echter werken met eer-
stejaars studenten of met studenten die (van nature) minder geneigd zijn tot zelfsturing, zijn modelling en 
scaffolding nodig. Hierbij kun je denken aan vragen die de student ondersteunen om eigenheid te tonen in 
het portfolio, zoals: Wie ben je? Wat kenmerkt jou als leerkracht? Wat wil je laten zien? Wat doet ertoe voor 
jou? Wat vind jij dat er allemaal in je portfolio hoort? Daarnaast is het handig om filmpjes van een oudere-
jaars te gebruiken die een eerstejaars meeneemt in het verhaal van de eigen studentreis door middel van het 
portfolio.

Niet verwacht, maar wel gelukt
Er zijn twee dingen gebeurd die we niet hadden verwacht, maar die zeker van waarde zijn. Je zou kunnen zeg-
gen: ‘bijvangst’. Ten eerste hebben we gezien dat de diversiteit aan perspectieven van de netwerkdeelnemers 
waardevol was. Niet alleen de student, maar ook de andere personen die mee op reis gingen (schooloplei-
ders, studiecoaches), profiteerden van het samen leren in dit netwerk. Soms ten aanzien van coachingsvaar-
digheden, maar ook ten aanzien van de inhoud van het portfolio of de werkwijze ervan. Dit kwam soms door 
materialen die studenten in hun portfolio hadden opgenomen die ook toepasbaar bleken voor de basis-
school. Hierbij ontstond transfer van de ene context (het portfolio van studenten binnen de lerarenopleiding) 
naar de andere context (het portfolio van leerlingen op een basisschool). Ook kwam het voor dat perso-
nen met ruime coachervaring (onbedoeld) een modelfunctie vervulden voor anderen met minder ervaring.  

Pabostudenten coachend begeleiden



74

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(2) 2021

Professionele ontwikkeling voor álle deelnemers was niet direct de insteek in dit project, maar is wél ge-
beurd. Wij denken dat gelijkwaardigheid tussen deelnemers als belangrijk kenmerk van netwerkleren (Vrie-
ling-Teunter et al., 2020) hieraan heeft bijgedragen.
 
Schoolopleider: “Wat kan er toch veel met dat portfolio, ook voor ons.”

Ten tweede bleek de meerwaarde van het voeren van gesprekken in de driehoek student(en), studiecoaches 
en schoolopleiders. Doordat de context verschilt (het werkveld – de opleiding) kunnen de actoren verschillen-
de vragen stellen (aan de student en over het portfolio) die het leren voor studenten verrijkt. Deze diversiteit 
in perspectieven dient de ontwikkeling van de student. In de voor ons traditionele vorm van werken met het 
portfolio gaf namelijk alleen de studiecoach feedback. 

Student: “Het is fijn dat er meerdere personen met verschillende functies naar je portfolio kijken zodat er 
allerlei verschillende feedbackpunten naar voren komen.”

Student: “Samen met studenten, studiecoaches en schoolopleiders. Op die manier krijg je vanuit verschillen-
de perspectieven feedback.”

Studiecoach: “Mooi om de bij de studenten betrokken schoolopleiders (en eventueel mentoren en andere 
studenten van de opleidingsschool, indien mogelijk) en studiecoaches erbij te betrekken. Dus de portfoliop-
resentaties wellicht liever op de opleidingsschool dan op Iselinge.”

Studiecoach: “Belangrijk is de feedback ook van anderen: de mentor, schoolopleider, medestudenten, stu-
diecoach. Feedback die een rol kan spelen bij het stellen van nieuwe doelen.”

Hoe gaan we hiermee verder?
Een gepersonaliseerd portfolio is het voertuig om je eigen verhaal te kunnen vertellen. Het geeft de mogelijk-
heid om tijdens je studentreis je persoonlijke en professionele ontwikkeling te laten zien. Tegelijkertijd is het 
ook bagage die je meeneemt in je verdere loopbaanontwikkeling vanuit het kader ‘een leven lang leren’. We 
zien kansen om de coachingsdriehoek van schoolopleider, studiecoach en student(en) uit te gaan bouwen. 
We zien voor ons dat dit niet alleen ‘op het eind’ gebeurt bij de beoordeling, maar vanaf het begin (en daarna 
op meerdere momenten) zodat we vanuit de coachingsdriehoek samen monitoren en waarderend evalueren. 
Dit omdat het gezamenlijk monitoren anders snel verwatert, want er is altijd een acutere situatie om op te 
reageren of om op te reflecteren. Op die wijze levert elke actor een eigen bijdrage door de context waarin hij 
of zij de student kent (opleiding – werkveld) hierbij te betrekken. 

Schoolopleider: “Een paar keer per jaar in gesprek met de student én de studiecoach én de schoolopleider 
is waardevol.”

Student: “Prettig, door de vastgestelde data ervaarde ik een stok achter de deur. Zo plan je wel even in om 
aan je portfolio te gaan zitten.”

Het werken met een gepersonaliseerd portfolio biedt kansen voor studenten én vraagt (daarbij) om een an-
dere, meer coachende, benadering (zie ook: Woudt-Mittendorff & Visscher-Voerman, 2019). Deze benade-
ring ontwikkelt zich echter niet vanzelf. Dit vraagt (doel)gerichte aandacht, tijd en investering. Om hier als 
schoolopleiders en studiecoaches samen in op te trekken én in te groeien werken we sinds 2019-2020 aan 
een hogeschoolbreed professionaliseringstraject. Tijdens zes dagdelen verdeeld over het studiejaar werken 
we, onder externe begeleiding, aan onze coachingsvaardigheden. In dit traject werken schoolopleiders en 
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studiecoaches in heterogene groepen samen en zij sluiten het traject af met een criterium-gericht interview 
over hun eigen (gepersonaliseerde) portfolio ten aanzien van het coachen van studenten.

Enkele aanbevelingen
Tot slot zetten we alle bevindingen nog even op een rij in de vorm van aanbevelingen:

Het gepersonaliseerde portfolio (van de student):
-  Laat studenten ten aanzien van de vorm en de inhoud van hun portfolio zelf hun persoonlijke doelen kiezen 

(passend bij de collectieve doelen van de beroepspraktijk), waarbij de persoonlijke doelen vooropstaan en 
verbonden worden aan de collectieve doelen – en dus niet worden gedestilleerd vanuit collectieve doelen. 

Coachende benadering (door de schoolopleider en studiecoach):
- Leer studenten hoe ze eigenheid kunnen tonen (inhoud) en welke vorm het beste past bij de inhoud.
- Maak studenten stap voor stap steeds meer zelf verantwoordelijk.
-  Modelleer belangrijke vaardigheden voor zelfsturing, zoals het leren geven en ontvangen van (peer)feed-

back en het waarderend evalueren.
- Gebruik bij het modelleren mooie voorbeelden van ouderejaars studenten.

Waarderend evalueren (van de ontwikkeling in het portfolio):
- Creëer een veilige leer- en werkomgeving voor alle betrokkenen.
- Betreed elkaar in gelijkwaardigheid en openheid.
- Zorg ervoor dat iedereen deel kan nemen aan het gesprek.
- Ga ook tussentijds met studenten in gesprek (en niet alleen op het einde).
-  Geef studenten tijd en kansen om te kunnen ‘voordenken’, bijvoorbeeld door middel van reflectieve vragen 

die ze vooraf kunnen lezen.
- Kies voor woorden en vraagstellingen die stimuleren tot een open, betekenisgericht ontwikkelgesprek.
-  Ga vooral vragenderwijs te werk; stel verschillende vragen vanuit de diversiteit aan contexten (opleiding – 

werkveld) en actoren (medestudenten vanuit opleiding en werkveld, schoolopleiders, studiecoaches).
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 Onderzoek

Historisch leren denken: een Lesson  
Study-cyclus over doelgerichtheid bij  
student-leraren geschiedenis
Wouter Smets, Sophie Bollen, Lies Vercauteren, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Carla van Boxtel, Universiteit van Amsterdam

Historisch leren denken bekleedt een belangrijke plaats in het geschiedeniscurriculum in Nederland en Vlaan-
deren. Een recente curriculumvernieuwing in Vlaanderen plaatst historisch denken meer dan ooit centraal in 
het geschiedenisonderwijs. Dit actieonderzoek probeert inzicht te krijgen in hoe student-leraren geschiede-
nis hun lessen doelgericht voorbereiden met het oog op historisch denken. Daartoe werden drie groepen van 
drie student-leraren geschiedenis geobserveerd tijdens een Lesson Study-cyclus. Ze doorliepen de cyclus 
tijdens verschillende stageperiodes gespreid over twee jaar. Hun leerproces werd ondersteund door middel 
van ‘scaffolding’. De onderzoeksresultaten wijzen erop dat het ambitieus is om student-leraren te leren om 
doelgericht te werken aan historisch denken. Ondersteuning daarvan kan bijgevolg moeilijk worden afge-
bouwd. Sommige aspecten van historisch denken bleken wel makkelijker implementeerbaar dan andere, 
namelijk het werken met bronnen en het aanleren van historische begrippen. 

Inleiding

Probleemstelling
Tal van landen stelden de afgelopen decennia historisch denken centraal in het curriculum van het vak geschie-
denis (Luís & Rapanta, 2020). Verschillende historici en vakdidactici bepleitten de overgang van een curriculum 
gebaseerd op de overdracht van feiten naar een meer competentiegerichte didactiek waarbij ook aandacht is 
voor procedurele kennis. ‘Doing history’ wordt daarbij als noodzakelijke aanvulling op ‘knowing history’ be-
schouwd (Luís & Rapanta, 2020). Het leren argumenteren en het stellen van historische vragen zouden daarbij 
bijvoorbeeld ook aandacht moeten krijgen (Bharath & Bertram, 2018), net zoals het zich inleven in personen of 
gebeurtenissen uit het verleden (Bartelds et al., 2020; Huijgen et al., 2017). 
Ook in Vlaanderen en Nederland heeft historisch denken een belangrijke plaats in het geschiedeniscurriculum 
(Donner, 2006; Vlaamse overheid, 2018a). Het voorstel tot herziening van het Nederlandse curriculum in het 
voortgezet onderwijs specificeert dat “het ontwikkelen van tijdsbesef en het aanleren van een historisch refe-
rentiekader noodzakelijk zijn voor historisch denken en redeneren en voor historisch besef” (ontwikkelteam 
Mens & Maatschappij, 2019). In 2018 werden voor geschiedenis door de Vlaamse overheid nieuwe leerdoelen 
opgesteld. De nieuwe eindtermen ‘historisch bewustzijn’ beogen nog steeds de uitbouw van een historisch 
referentiekader, maar leggen meer dan voorheen de focus op complexere aspecten van historisch denken. Deze 
generieke nieuwe eindtermen zijn nu geformuleerd als competenties: ze omvatten zowel kennis en vaardighe-
den als attitudes. In tegenstelling tot in het verleden, wordt ook de onderliggende feitelijke, conceptuele en 
procedurele kennis gespecificeerd die noodzakelijk is om een generieke eindterm te realiseren. Een voorbeeld 
ter illustratie: leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs (circa veertien jaar oud) worden ver-
ondersteld minimaal de volgende eindterm te bereiken: “De leerlingen beoordelen een historische redenering 
(...).” Daarbij wordt conceptuele kennis verondersteld over “anachronisme, drogredenering, standplaatsgebon-
denheid”, en is ook bepaald dat leerlingen procedurele kennis moeten hebben over “historische redeneer-
wijzen zoals causaal redeneren, continuïteit en verandering analyseren” (Vlaamse overheid, 2018b). 
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Doelgericht leren is geen vanzelfsprekendheid voor leraren geschiedenis. Uit de Onderwijsspiegel, het jaar-
verslag van de Vlaamse inspectie voor onderwijs, blijkt dat evaluatie onder andere binnen geschiedenis niet 
voldoende doelgericht is (Vlaamse overheid, 2020). Er zijn ook heel wat indicaties, zowel lokaal als interna-
tionaal, dat leraren geschiedenis minder ruimte maken voor historisch denken in de klas dan vanuit het for-
mele curriculum wenselijk is. Een observatiestudie in IJsland stelde vast dat leraren de taal van het historisch 
leren denken relatief weinig hanteren in de klas, en dat leraren geschiedenis eerder putten uit hun opleiding 
als geschiedkundigen dan uit hun opleiding als leraar geschiedenis (Gestsdóttir et al., 2019). Uit verschillen-
de handboekstudies bleek ook dat de wijze waarop brononderzoek wordt geïntegreerd in lessen geschie-
denis weinig gericht is op de ontwikkeling van historisch denken (Wineburg, 2001). Gelijkaardig onderzoek 
toont dat historisch denken weinig expliciet aan bod komt in Vlaamse (Van Nieuwenhuyse et al., 2016) en 
Nederlandse (Kropman et al., 2020) geschiedenislessen. Gezien deze lastigheden, is het belangrijk om zicht 
te krijgen op de wijze waarop student-leraren leren om historisch denken te onderwijzen. De studie waarover 
we hier rapporteren heeft als doel daar meer inzicht in te geven.

Theoretisch kader
Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden en toekomst. Beeldvorming over het verleden komt tot 
stand door het gebruik van historische bronnen, waarbij de standplaatsgebondenheid van de bronnen de his-
torische beeldvorming kleurt. Dit inzicht wordt bestempeld als historisch bewustzijn (ook: historisch besef ). 
De term is in gebruik om het hoofddoel voor het geschiedenisonderwijs te omschrijven in Vlaanderen. In Ne-
derland is het gebruik van historisch denken en redeneren in de onderbouw van het geschiedenisonderwijs 
impliciet, maar in de bovenbouw havo/vwo wordt in de syllabus bij het examenprogramma expliciet gespro-
ken over historisch denken en redeneren. In de voorstellen voor een nieuw curriculum wordt ook expliciet ge-
sproken over historisch besef en historisch denken (ontwikkelteam Mens & Maatschappij, 2019). Elders zijn 
dezelfde en ook andere termen in gebruik om een gelijkaardig doel te omschrijven: historische geletterdheid 
(Lee, 2007), historisch denken (Schreiber et al., 2006; Wineburg, 2001), historisch redeneren (Kuhn et al., 
1994; Peck & Seixas, 2008; Van Drie & Van Boxtel, 2008). Soms worden de begrippen ook aan elkaar gelinkt 
en wordt historisch bewustzijn gezien als het gevolg van adequaat historisch redeneren (Perfetti et al., 1995). 
Figuur 1 geeft een theoretisch model weer dat afbakent wat precies verstaan wordt onder historisch denken. 
Het is een veelgebruikt model in de Nederlandstalige context, dat het mogelijk maakt om het geschiedenison-
derwijs meer doelgericht te ontwerpen. Het biedt zes componenten van historisch redeneren (Van Boxtel & 
Van Drie, 2018). Deze elementen zijn: 1) historische vragen stellen; 2) in de historische context plaatsen; 3) 
historische begrippen gebruiken; 4) metahistorische begrippen gebruiken; 5) historische bronnen onderzoe-
ken; 6) argumenteren. Leerlingen zetten deze componenten in wanneer ze redeneren over historische veran-
dering en continuïteit, over oorzaken en gevolgen, en over overeenkomsten en verschillen tussen historische 
periodes en verschijnselen. Zoals blijkt uit Figuur 1 wordt dit historisch redeneren ‘gevoed’ vanuit historische 
interesse, kennis, inzicht en vaardigheden.
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Figuur 1: Kader voor historisch redeneren (Van Boxtel & Van Drie, 2018).

Doelgericht leren zorgt voor een hogere leeropbrengst dan incidenteel leren. Wanneer leraren en leerlingen 
duidelijk zicht hebben op het nagestreefde leerdoel, zullen leerlingen effectiever leren (Hattie, 2009). Empiri-
sch onderzoek wijst op het belang van uitgebreide vakkennis en een rijke kennis van didactische strategieën 
om historisch denken te stimuleren (Tuithof et al., 2019). Leraren hebben bijgevolg een grote vakinhoudelijke 
en vakdidactische kennis nodig om het verwachte doel van hun les te kunnen afstemmen op het correcte 
beheersingsniveau voor alle leerlingen (Smets, 2016). 
Complexe cognitieve activiteiten kunnen best aangeleerd worden met sterke sturing en geleidelijke inoefe-
ning (Kirschner et al., 2006; Sweller et al., 2011; Wass & Golding, 2014). Daarom wordt scaffolding aanbevo-
len wanneer cognitieve activiteiten complex zijn voor de lerende. Hoewel er geen consensus over een defini-
tie bestaat, zijn veel auteurs het erover eens dat “scaffolding de ondersteuning is die wordt aangeboden door 
een leraar aan een leerling wanneer deze een taak uitvoert die hij of zij anders niet zelfstandig zou kunnen 
uitvoeren” (Van de Pol et al., 2010, p. 271). De hypothese van waaruit dit onderzoek vertrekt, is dat scaffolding 
van doelgerichtheid voor student-leraren geschiedenis ervoor kan zorgen dat de doelgerichtheid van lessen 
geschiedenis groter wordt, in het bijzonder met betrekking tot historisch denken. Zeker voor niet-experts 
zoals student-leraren is het doelgericht organiseren van een les geschiedenis immers een complexe taak: 
het ontwikkelen van historisch denken bij leerlingen vereist van student-leraren dat ze zelf in staat zijn om 
op een hoog niveau historisch te redeneren. Het vereist dat student-leraren concreet zicht hebben op welke 
deelaspecten van historisch denken er bestaan, en keuzes kunnen maken over welke deelaspecten in welke 
les het meest relevant zijn. Zo’n diepgaand inzicht in historisch denken hebben student-leraren vaak nog niet. 
We gaan er daarom in dit onderzoek van uit dat scaffolding van doelgerichtheid inhoudt dat student-leraren 
ondersteund worden met hulpmiddelen die hen helpen om meer inzicht te krijgen in historisch denken. We 
gaan daarbij na of deze hulpmiddelen hen inderdaad helpen bij het afbakenen van leerdoelen en het ontwer-
pen van leeractiviteiten, en dus om meer doelgerichte lessen geschiedenis te ontwerpen.
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Om leraren hierbij te ondersteunen werd een taxonomie voor historisch denken ontwikkeld (Smets, 2019; 
Smets et al., 2020). Deze is gebaseerd op de zes deelcomponenten van historisch denken uit het model voor 
historisch redeneren (Van Boxtel & Van Drie, 2018). Voor deze componenten werden met behulp van een 
Delphi-methodiek (Murray & Starr, 1996) meer en minder complexe vormen van historisch denken onder-
scheiden door een groep experts. Elementen die hoger in de taxonomie staan, beschouwen we dus als com-
plexer dan degene die eronder staan. Voor het gebruik van metahistorische begrippen werd dat niet gedaan 
omdat elk metaconcept (zoals verandering, causaliteit, bewijs) een eigen niveaubeschrijving zou vragen en 
omdat onduidelijk is welke de niveaus dan zouden zijn. Voor historische begrippen worden drie criteria aan-
gereikt die gebruikt kunnen worden om te beoordelen of een historisch begrip meer of minder complex is. 
Figuur 2 toont de taxonomie voor historisch denken.

Figuur 2. Taxonomie voor historisch denken (Smets, 2019).

Onderzoeksvraag
Het doel van dit artikel is om inzicht te krijgen in het leerproces van student-leraren geschiedenis wanneer zij 
lessen voorbereiden in functie van historisch denken. Daartoe worden twee onderzoeksvragen gehanteerd: 
1) In welke mate slagen student-leraren erin om doelgericht te werken aan historisch denken? 2) In welke 
mate slagen student-leraren erin om rekening te houden met verschillende beheersingsniveaus van histo-
risch denken bij hun leerlingen?

Methode
Er werd gebruikgemaakt van actieonderzoek om data te verzamelen en te interpreteren. De onderzoekscyclus 
is gebaseerd op de Lesson Study-methodiek zoals deze beschreven werd door Murata (2011): een stappen-
plan in zes fasen. Deze zijn: 1) doelen stellen en de les gezamenlijk ontwerpen; 2) de les uitvoeren en obser-
veren; 3) de les nabespreken en reviseren; 4) de les nogmaals uitvoeren, observeren en nabespreken; 5) de 
les uitvoeren en observeren; 6) de werkwijze evalueren.

Deelnemers
Deelnemers waren drie groepen van drie studenten in de initiële lerarenopleiding geschiedenis. Het onder-
zoek werd uitgevoerd terwijl deze studenten hun tweede en derde jaar van een driejarige opleiding volgden. 
Zij vormden een deliberate sample voor het onderzoek: het gaat om een groep studenten met goede oplei-
dingsresultaten.
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Opleidingsprogramma
De Lesson Study-methodiek werd tweemaal volledig doorlopen: de eerste keer gebeurde dat in de stagepe-
riode die de studenten in hun tweede opleidingsjaar deden, de tweede keer in de stageperiode in hun derde 
opleidingsjaar. Het model voor historisch denken (Van Boxtel & Van Drie, 2018) werd gebruikt als hulpmiddel 
om de doelgerichtheid van de studenten bij het voorbereiden van lessen te ondersteunen. Historisch denken 
en historisch redeneren werden daarbij als synoniemen gebruikt. De studenten hadden al voorkennis over 
historisch denken, bijvoorbeeld over contextualiseren van fenomenen, kritisch onderzoeken van bronnen, 
historische begrippen. Met dit theoretische model waren ze echter nog niet vertrouwd. 
De studenten kregen de opdracht om bij het uitwerken van hun stagelessen zoveel mogelijk rekening te 
houden met historisch denken. In de eerste onderzoekscyclus werd het model voor historisch redeneren als 
enige scaffold gebruikt. Omdat uit tussentijdse data-analyse bleek dat bijkomende ondersteuning van het 
denkproces van de studenten nodig was, werd in de tweede onderzoekscyclus aanvullend een meer gedetail-
leerde vorm van scaffolding gebruikt: de taxonomie historisch denken.

Dataverzameling en -analyse
De dataverzameling voor dit onderzoek gebeurde op twee manieren. Enerzijds maakten de studenten zelf 
notities tijdens de Lesson Study-cyclus. Daarvoor maakten ze gebruik van een sjabloon dat gebaseerd is op 
het stappenplan van Murata (2011). Een ingekorte versie van dit sjabloon is toegevoegd in Bijlage 1. De stu-
denten noteerden daarbij bijvoorbeeld de doelen die ze voor een les wilden hanteren, en op welke manier ze 
wilden werken aan het bereiken van deze doelen. De citaten die worden aangehaald in de resultatensectie 
zijn gebaseerd op deze notities. Tijdens de reflectieve fases (stap 3, 4 en 6 van de cyclus) was een docent van 
de lerarenopleiding bij de gesprekken aanwezig. Deze observator noteerde aanvullende meta-observaties 
(bijvoorbeeld: hoe betrokken komen studenten over, hoe zeker zijn ze van zichzelf, waaraan twijfelen ze). De 
tussenkomsten van de docent waren modererend van aard, en dus nooit inhoudelijk. Op alle momenten werd 
een houding van humble inquiry (Schein, 2013) door de docenten nagestreefd: om ervoor te zorgen dat de 
studenten het eigenaarschap van hun leerproces zelf in handen hielden, vermeden de docenten het om eigen 
expertise met betrekking tot historisch denken aan te bieden.
Aanvullend aan de notities die de studenten en docenten verzamelden, werden ook de ontwikkelde lesma-
terialen (lesvoorbereidingsformulier, powerpoint, werkbundel, et cetera) toegevoegd aan de dataset. Deze 
stelden de onderzoekers in staat om te beoordelen in welke mate de geanalyseerde lessen inderdaad beant-
woorden aan wat gezien wordt als historisch denken. Het observatie-instrument voor historisch denken en 
redeneren (Gestsdottir et al., 2018) werd hiervoor gebruikt. In dit instrument is – steeds gericht op historisch 
denken en redeneren – aandacht voor het formuleren van leerdoelen, het demonstreren van historisch den-
ken en redeneren, het gebruik van historische bronnen, het geven van expliciete instructie, het gebruik van 
opdrachten en het voeren van onderwijsleergesprekken.
Er werd gebruikgemaakt van thematische analyse van de verzamelde data gebaseerd op richtlijnen van Braun 
and Clarke (2006). Deze methode begint met het vertrouwd geraken met de data door bespreking van de 
ruwe data binnen het team van onderzoekers. Op basis daarvan werd een reeks van initiële thematische co-
des bepaald. Twee onderzoekers zochten onafhankelijk op basis van deze codes naar terugkerende thema’s 
in de data. Deze thema’s werden nadien door de onderzoeksgroep besproken en verder verfijnd. Dit proces 
werd uitgevoerd na het afronden van de volledige Lesson Study-cyclus.

Resultaten
Analyse van de verzamelde data resulteerde in drie thema’s: 1) de neiging van studenten om thematisch te 
werken; 2) het gebruik en de afbouw van scaffolding in functie van een doelgerichte lesvoorbereiding; 3) de 
vaststelling dat sommige deelaspecten van historisch denken toegankelijker zijn voor studenten-leraren dan 
andere.
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Studenten hebben de neiging om vanuit een thematische benadering te vertrekken
Wanneer de studenten lessen voorbereidden, focusten ze steeds sterk op het thema. Dat wil zeggen dat ze 
eerst nadenken over de inhouden die ze willen verwerken, dan de leermiddelen of methodes die ze daarbij 
hanteren bepalen, en pas nadien inschatten welke leerdoelen ze daarbij hanteren. De geformuleerde leer-
doelen richten zich ook vooral op inhoudelijke kennis en minder op historisch denken. De doelgerichtheid is 
daardoor eerder impliciet dan expliciet. Een groep studenten werkte bijvoorbeeld aan een les waarbij leer-
lingen leerden over uitbreiding van het Romeinse imperium. De studenten kozen er zelf voor om dit leson-
derwerp uit te werken door te focussen op de territoriale uitbreiding van het rijk, en op de betekenis van de 
Punische oorlogen. Pas nadien reflecteerden de studenten over de vraag welke vormen van historisch denken 
er op deze manier gerealiseerd worden bij leerlingen. De studenten bakenden daarbij dus spontaan eerst hun 
thematische lesinhoud af, nog voor ze de doelen in functie van historisch denken expliciteerden. 
Wanneer aan de studenten in het kader van de Lesson Study-cyclus gevraagd werd om lesdoelen te explicite-
ren, verliep dit stroef. De studenten gaven expliciet aan dat ze het moeilijk vonden om scherp te krijgen welke 
doelen ze precies wilden nastreven. Ze selecteerden daarna een groot aantal doelen, zonder deze evenwel 
expliciet af te bakenen. Wat resulteerde in soms erg vaag omschreven lesdoelen waarin de rol van historisch 
denken niet duidelijk is (zoals: ‘leerlingen kunnen de eerste Punische oorlog toelichten’). Het voornemen ‘we 
moeten iets met bronnen doen’ werd verlaten omdat de studenten er niet in slaagden dit doel operationeel 
te beschrijven. Belangrijker nog is dat met verschillende van de voorgenomen doelen die wel duidelijker 
verband houden met historisch denken (bijvoorbeeld: ‘leerlingen leren onderscheid maken tussen oorzaak, 
gevolg, aanleiding’), uiteindelijk geen rekening werd gehouden bij het verder uitwerken van de lesvoorberei-
ding. 
Een vergelijkbaar patroon werd op verschillende momenten vastgesteld bij de andere deelnemers. Het 
scherpstellen van leerdoelen in functie van historisch denken werd door de studenten niet als een prioriteit 
gehanteerd. Pas na het thematisch afbakenen van leerinhouden, en zelfs van de didactische strategie waar-
mee ze wilden werken, waren de studenten bereid om te reflecteren over de doelgerichtheid van hun lessen.

Het gebruik en de afbouw van scaffolding in functie van een doelgerichte lesvoorbereiding
Ondanks de neiging om te vertrekken vanuit een thematische benadering maakten verschillende studen-
ten een observeerbaar leerproces door: ze leerden geleidelijk aan om meer doelgericht te werken in functie 
van historisch denken. Dat mag ook verwacht worden gedurende een tweejarig opleidingstraject. Het model 
voor historisch redeneren bood de studenten structuur tijdens dit leerproces. Door binnen het kader van een 
Lesson Study-cyclus regelmatig geconfronteerd te worden met de deelcomponenten van dit model werden 
de studenten herinnerd aan aspecten van historisch denken waaraan ze niet zelf dachten. Ze kozen er aan-
vankelijk niet spontaan voor om deze aspecten te integreren in hun lesvoorbereiding. Met name het stellen 
van historische vragen, het gebruiken van metahistorische concepten en het leren argumenteren waren deel-
componenten van historisch denken waaraan de studenten niet spontaan dachten. Door middel van de ge-
boden scaffolds werden ze met andere woorden geprikkeld om meer te werken in functie van een completere 
gerichtheid op historisch denken.
Verschillende reflecties van de studenten tonen dat hun denkproces geprikkeld werd door het onderscheid 
tussen de verschillende componenten van historisch denken, en de onderscheiden niveaus van complexiteit 
binnen de taxonomie. Dit zorgde ervoor dat de discussies onder de deelnemers rijker en concreter werden 
beargumenteerd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat waarbij een groep probeerde scherp te krij-
gen welke rol historische begrippen hebben in functie van historisch denken: “Wanneer spreken we van his-
torisch denken met betrekking tot historische begrippen? Van zodra ze dit begrip in eigen woorden kunnen 
uitleggen? Of van zodra ze dit begrip kunnen gebruiken om een historische vraag te beantwoorden? Of van 
zodra ze dit in de juiste context kunnen gebruiken? We krijgen door het experimenteren met deze deelcom-
ponent vooral veel vragen in plaats van antwoorden.”
De taxonomie historisch denken zorgde voor bijkomende ondersteuning vanaf de tweede onderzoeks-
cyclus. Met de taxonomie kregen de studenten een meer gedetailleerd hulpmiddel in handen. Toch gaven  
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verschillende studenten ook in het tweede jaar van de cyclus, met ondersteuning van de scaffolds, aan dat 
bijkomende ondersteuning nog steeds wenselijk was (bijvoorbeeld: “Meer voorbeeldmateriaal voorzien 
want het blijft nu erg beschrijvend. Leraren willen echt concrete tips. Enkel met het huidige document weet 
je als leraar onvoldoende”). De studenten slaagden er beter in om te benoemen wat ze precies wilden berei-
ken. Toch bleef tot aan het einde van het onderzoeksproces de vaststelling overeind dat de studenten er nog 
niet in slaagden om zonder ondersteuning van de geboden scaffolds systematisch historisch denken in hun 
lesvoorbereiding te integreren.

Sommige aspecten van historisch denken zijn toegankelijker dan andere
In de loop van de Lesson Study-cyclus werden verschillende studenten geleidelijk aan vaardiger bij het re-
flecteren over de mate waarin ze historisch denken realiseerden tijdens hun lessen. De cyclus dwong de stu-
denten om, meer dan ze zelf spontaan zouden doen, zulke reflecties te maken. Ze slaagden er bijvoorbeeld 
in de loop van het proces beter in om te benoemen welke historische begrippen en welke metahistorische 
begrippen ze gebruikten in hun les. Ze gaven ook aan dat deze reflecties hen hielpen om prioriteiten te stellen 
voor zichzelf: het reflecteren over doelgerichtheid zorgde ervoor dat ze in een volgende fase van de cyclus 
duidelijker afbakenden aan welke (meta)historische begrippen ze wilden werken in de klas. 
Andere componenten, met name het contextualiseren van fenomenen en het argumenteren, werden door de 
studenten expliciet benoemd als erg moeilijk. Bij het werken aan historische inleving vroeg een groep stu-
denten bijvoorbeeld om een nog explicietere scaffolding van hun leerproces. Zoals reeds aangehaald (bij Het 
gebruik en de afbouw van scaffolding in functie van een doelgerichte lesvoorbereiding), gaven de studenten 
aan behoefte te hebben aan good practices en dus voorbeeldmateriaal dat illustreert hoe historisch denken 
zich vertaalt in concrete leeractiviteiten. Data verzameld tijdens de Lesson Study-cycli wijzen er dus op dat 
bepaalde deelcomponenten van historisch denken makkelijker te bevatten zijn voor student-leraren, en daar-
door ook makkelijker te integreren in een doelgerichte lesvoorbereiding. De componenten die gericht zijn op 
het verwerven en toepassen van nieuwe begripskennis lijken toegankelijker dan de overige componenten van 
historisch denken.

Discussie
Doelgericht werken is voor studenten in de lerarenopleiding geen vanzelfsprekendheid, zeker niet in functie 
van historisch denken. Veel student-leraren geschiedenis hebben de neiging om thematisch te werken wan-
neer ze lessen voorbereiden. Ze vinden het daarom moeilijk om te denken vanuit abstracte leerdoelen die 
het aanleren van historisch denken beogen. In de loop van dit onderzoek zagen we de studenten wel groeien 
met betrekking tot doelgerichtheid. In de cognitieve leerpsychologie wordt scaffolding aanbevolen als een 
techniek die complexe taken op een voor leerlingen verwerkbare manier haalbaar kan maken. Scaffolding 
beoogt de zone van naaste ontwikkeling te prikkelen (Shabani et al., 2010) en cognitieve overbelasting te 
vermijden (Sweller et al., 2011). Scaffolding gaat er ook van uit dat aangeboden hulpmiddelen slechts tijdelijk 
nodig zijn, en dus na verloop van tijd afgebouwd moeten worden (Van de Pol et al., 2010). In dit onderzoek 
bleken de aangeboden hulpmiddelen de studenten te ondersteunen bij het meer doelgericht voorbereiden 
van hun lessen. 
Hoewel in de opleiding van de betrokken studenten uitgebreide aandacht is voor historisch denken, blijkt 
de transfer van vakinhoudelijke competentie naar het toepassen van deze vakinhoudelijke competentie bij 
het voorbereiden van lessen niet vanzelfsprekend. Deze vaststelling strookt met vaststellingen in studies 
over het belang van een vakdidactische integratie van vakinhouden en vakdidactiek (Tuithof et al., 2019). 
Hoewel deze studenten behoren tot de sterkste studenten van de leergroep, bleef de mate waarin ze his-
torisch denken in hun lessen integreerden relatief beperkt, en was ook aan het einde van de dubbele on-
derzoekscyclus nog steeds scaffolding noodzakelijk. We zien twee mogelijke verklaringen hiervoor; beide 
leiden tot dezelfde conclusie. Een eerste verklaring is te weinig aandacht voor historisch denken in hun op-
leiding. Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat het toepassen van historisch denken voor deze studenten  
een dusdanig complexe taak is, dat er van hen nog geen grondige beheersing verwacht kan worden. Beide 
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opties bieden argumenten om nog meer en grondiger aandacht te besteden aan het toepassen van historisch 
denken bij student-leraren geschiedenis. Dit onderzoek voert bewijs aan dat ook theoretische denksteun, 
zoals het model voor historisch denken en de taxonomie historisch denken, het denkproces van studenten 
in de juiste richting kan structureren. Uit de data die geanalyseerd werden in dit onderzoek blijkt dat stu-
denten concrete voorbeelden en hulpmiddelen nodig hebben om doelgerichte lessen te leren voorbereiden 
die alle deelcomponenten van historisch denken omvatten. Deze behoefte sluit aan bij theorievorming over 
scaffolding waarin expliciet tonen van goede voorbeelden wordt beargumenteerd (Retnowati et al., 2010; 
Stillman, 2011). Zonder de gepaste hulpmiddelen dreigt het voorbereiden van doelgerichte lessen te leiden 
tot cognitieve overbelasting, en bijgevolg tot eerder thematische dan doelgerichte lessen geschiedenis. Dit 
onderzoek daagt daarom lerarenopleidingen uit om in vraag te stellen hoe scaffolding van doelgerichte les-
sen geschiedenis gestalte kan krijgen. Fundamenteler moeten deze vaststellingen ook doen overwegen in 
hoeverre een curriculum waarin historisch denken centraal staat, gerealiseerd kan worden door onervaren of 
beperkt geschoolde leraren. 

Conclusies en implicaties
Dit artikel toont aan hoe belangrijk het is om voldoende en op expliciete wijze aandacht te besteden aan 
professionele ontwikkeling in functie van historisch denken bij student-leraren geschiedenis. De bevindingen 
in dit onderzoek tonen aan dat er meer aandacht nodig is voor het bewust worden van de doelen die stu-
dent-leraren nastreven, en voor de vertaling die daarvan in het onderwijs gemaakt wordt. De focus lag in dit 
onderzoek op sterke student-leraren. We mogen aannemen dat bij minder sterke studenten het belang van 
voldoende scaffolding nog groter is. We durven te stellen dat de implicaties van dit onderzoek ook betrekking 
hebben op de professionele ontwikkeling van gediplomeerde leraren. Het doelgericht werken aan historisch 
denken is betrekkelijk nieuw in de Vlaamse en Nederlandse geschiedenisdidactiek. Veel leraren hebben er 
in hun lerarenopleiding weinig of geen aandacht voor gehad. We gaan er daarom van uit dat ook leraren met 
praktijkervaring behoefte hebben aan sterk gestuurde professionele ontwikkelingsprogramma’s waarbij his-
torisch denken ondersteund wordt, bijvoorbeeld door het model voor historisch denken, of door de taxono-
mie voor historisch denken. Er is echter meer nodig dan studenten inzicht geven in wat historisch denken en 
redeneren precies inhouden en welke niveaus te onderscheiden zijn. Deze studie laat zien dat ondersteuning 
met modellen onvoldoende is. Het historisch denken kan meer expliciet worden gemaakt en geoefend in 
cursussen gericht op vakinhoud, student-leraren kunnen het historisch denken en redeneren van leerlingen 
analyseren in leerlingwerk, en door gericht observeren kunnen ze zicht krijgen op wat de leraar in de klas kan 
doen om het historisch denken te bevorderen en te ondersteunen (Van Boxtel et al., 2020). Wanneer scaffol-
ding er niet of onvoldoende is, dreigt de doelgerichtheid van leraren geschiedenis eerder thematisch te zijn 
dan gericht op historisch denken, en dan dreigt het werken aan doelgerichtheid met betrekking tot historisch 
denken te eenzijdig gericht te zijn op de meer toegankelijke vormen van historisch denken. 
De implicaties van dit onderzoek zijn niet beperkt tot de lerarenopleiding in het vak geschiedenis. Ook voor 
het bredere veld van de lerarenopleidingen stelt dit onderzoek het vraagstuk aan de orde hoe doelgericht 
leren ontwerpen van onderwijs, in algemene zin, geïntegreerd moet worden in de lerarenopleiding. Het pro-
bleem dat veel leraren en aankomende leraren vertrekken vanuit inhouden of thema’s in plaats van vanuit 
leerdoelen is wellicht niet beperkt tot het geschiedenisonderwijs. In de lerarenopleiding zou die doelgericht-
heid op basis van de bevindingen in dit onderzoek een centralere plaats mogen krijgen.

Beperkingen
Om de systematiek van de Lesson Study-methodiek te garanderen werden de reflectiemomenten tijdens de 
cyclus gemodereerd door een docent van de lerarenopleiding. Dit was niet een docent die een evaluerende 
rol had ten aanzien van de studenten. Toch merkten we een beperkte vorm van conformisme op bij de studen-
ten wanneer een docent aanwezig was bij het gesprek. Ze gaven blijk van enige schroom wanneer hun spon-
taan gekozen werkwijze of ideeën niet meteen uitingen waren van historisch denken of wanneer deze eerder 
thematisch waren. De keuze om te werken met een sample van ‘sterke studenten’ zorgde voor resultaten die 
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mogelijk optimistisch gekleurd zijn. Verder onderzoek zou duidelijk kunnen maken in welke mate doelgericht 
werken aan historisch denken nog sterker ondersteund moet worden bij alle student-leraren. We menen ook 
dat vervolgonderzoek zou moeten uitmaken of ook meer ervaren leraren dezelfde nood aan ondersteuning 
ervaren in hun professionele ontwikkeling met betrekking tot doelgericht geschiedenisonderwijs.
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Bijlage 1: sjabloon dataverzameling Lesson Study

Stap 1: Leraars komen voorafgaand aan een les samen om hun les(sen) te plannen. Ze kiezen een gelijkaar-
dig leerdoel. Het is niet noodzakelijk dat de inhoud van de geplande lessen ook dezelfde is.
Gekozen lesdoel:    
Gekozen aanpak:
Stap 2: Leraars proberen de geplande aanpak uit, en observeren elkaars les.
Eventuele opmerkingen:
OV1: In welke mate wordt er tijdens de besproken lessen ingespeeld op (deelcomponenten van) historisch 
denken? 
a) historische vragen stellen    
b) in de historisch context plaatsen
c) historische begrippen gebruiken
d) metahistorische begrippen gebruiken
e) historische bronnen onderzoeken
f) (tegen)argumenten geven
   

OV2: Kan de leraar tijdens de les rekening houden met verschillende beheersingsniveaus van historisch 
denken van de leerlingen? Zo ja, hoe gebeurt dit?
Geplande bijsturing:

Stap 4: Leraren proberen de geplande aanpak uit, en observeren elkaars les.
Stap 5: Leraren bespreken de uitgevoerde strategie en zoeken naar een aangepaste of bijgestuurde strate-
gie. 
OV1: In welke mate wordt er tijdens de besproken lessen ingespeeld op (deelcomponenten van) historisch 
denken? 
a) historische vragen stellen
b) in de historisch context plaatsen
c) historische begrippen gebruiken
d) metahistorische begrippen gebruiken
e) historische bronnen onderzoeken
f) (tegen)argumenten geven

OV2: Kan de leraar tijdens de les rekening houden met verschillende beheersingsniveaus van historisch 
denken van de leerlingen? Zo ja, hoe gebeurt dit?
Geplande bijsturing: 

Stap 6: Leraren formuleren een besluit. 
Welke aanpak werkt in jullie ogen het best om het nagestreefde leerdoel zo goed mogelijk te bereiken? Leg 
uit waarom.
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 Nieuwe aanpak

Lesson Study als afstudeeronderzoek  
op de pabo
Dr. Martine Gijsel, Lida Klaver, Lilian Kiers, Mariët Lubbers & Marian Lenferink, Hogeschool Saxion

Studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) voeren in het laatste jaar van hun studie door-
gaans zelfstandig een praktijkonderzoek uit, dat getoetst wordt aan de hand van een verslag. Lerarenoplei-
ders van Hogeschool Saxion en vanuit het werkveld vroegen zich af of met een andere insteek van het afstu-
deeronderzoek de onderzoekende houding van studenten en de aansluiting bij de onderwijspraktijk beter 
gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarom is een nieuwe variant ontwikkeld en beproefd: Lesson Study 
als afstudeeronderzoek. Studenten formuleerden in groepjes op basis van een analyse van de schoolcontext 
een onderzoeksvraag en ontwikkelden met behulp van de theorie vervolgens samen een les. Deze les werd 
uitgevoerd, geobserveerd en nabesproken door de studenten, waarbij het denken en leren van leerlingen 
centraal stond. We onderzochten in hoeverre ‘Lesson Study als afstudeeronderzoek’ geschikt is om het on-
derzoekend vermogen van pabostudenten te stimuleren, en welke aanpassingen in het ontwerp nodig zijn 
voor implementatie. Zes deeltijdstudenten en twee voltijdstudenten hebben deelgenomen (twee groepen 
van vier studenten). De groepen werden begeleid door twee docenten. Door middel van een vragenlijst, in-
terviews en docentenlogboeken is antwoord verkregen op de onderzoeksvragen.  Op basis van de resultaten 
concluderen we dat de onderzoekende houding van de studenten in dit afstudeeronderzoek ruim voldoende 
is gestimuleerd en de onderzoeksvaardigheden zijn bevorderd. Met name het praktijkgerichte karakter van 
de Lesson Study en de samenwerking tussen studenten worden als positief ervaren door studenten en oplei-
ders. Wanneer enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd ten aanzien van de ondersteuning, planning 
en informatieoverdracht, en de vorm en eisen die gesteld worden aan het eindproduct goed worden (her)
overwogen, kan deze vorm van afstuderen met succes worden geïmplementeerd. 

Inleiding en theoretisch kader
Sinds enkele decennia is onderzoek stevig verankerd in de lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s). Onder-
zoekend vermogen van studenten is daarmee een belangrijke competentie geworden. De HBO-raad (2009, p. 
30-31) stelt: “In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-bachelors over een onderzoekend vermogen 
beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence-based practice en tot innovatie.” In het afstudeeronderzoek to-
nen studenten aan dat ze over onderzoekend vermogen beschikken. Dit afstudeeronderzoek kan verschillende 
vormen aannemen (bijvoorbeeld praktijkonderzoek of actieonderzoek). In dit artikel beschrijven we de opzet en 
evaluatie van een alternatieve vorm van afstudeeronderzoek, namelijk Lesson Study. Hiermee beogen we het 
onderzoekend vermogen, en in het bijzonder de onderzoekende houding, te bevorderen.

Onderzoekend vermogen
Onderzoekend vermogen bestaat uit drie componenten, namelijk een onderzoekende houding, kennis uit on-
derzoek van anderen toepassen en zelf onderzoek doen (Andriessen, 2014). Om het onderzoekend vermogen te 
stimuleren, hebben pabo’s een onderzoekslijn geïmplementeerd. Die is op pabo’s zo ingericht, dat studenten in 
het laatste studiejaar een onderzoeksverslag schrijven over hun praktijkonderzoek (Van Katwijk et al., 2019). Bij 
praktijkonderzoek gaat het om onderzoek in de eigen school dat op systematische wijze wordt uitgevoerd (Van 
der Donk & Van Lanen, 2020). Hoewel er tussen pabo’s verschillen zijn in de vorm van het praktijkonderzoek 
en de wijze waarop studenten worden opgeleid hierin, komt het er doorgaans op neer dat studenten de onder-
zoekscyclus leren doorlopen. Toch lijkt de aandacht binnen pabo’s te verschuiven van het doen van onderzoek 
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en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden naar het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Een 
onderzoekende houding wordt gekenmerkt door: willen weten, op zoek gaan naar eigen vooronderstellingen, 
kritisch zijn, willen begrijpen, bereid zijn tot perspectiefwisseling, eigen richting durven kiezen, gericht zijn op 
bronnen, nauwkeurig willen zijn en willen delen met anderen (Bruggink & Harinck, 2012).

Het afstudeeronderzoek bij de pabo van Hogeschool Saxion
In de huidige opleidingen tot leraar basisonderwijs bij Hogeschool Saxion voeren studenten een ontwerpgericht 
onderzoek of een themaonderzoek uit in hun laatste leerjaar. Bij het ontwerpgericht onderzoek ontwikkelen 
studenten naar aanleiding van een praktijkrelevante vraag in de eigen onderwijspraktijk een interventie op ba-
sis van de theorie, die ze vervolgens uitvoeren en evalueren. Bij het themaonderzoek voeren studenten onder 
begeleiding van een themadocent praktijkonderzoek uit binnen een thema dat gekoppeld is aan een van de 
lectoraten.

Probleemstelling 
Voor het nieuwe curriculum van de deeltijdopleiding heeft een ontwikkelgroep zich gebogen over de vraag hoe 
het afstudeeronderzoek kon worden ingericht. Doelstelling daarbij was niet alleen het stimuleren van de ont-
wikkeling van onderzoeksvaardigheden, maar juist ook van een onderzoekende houding en de toepassing van 
onderzoeksvaardigheden na het afstuderen. Hierbij moest rekening worden gehouden met een aantal rand-
voorwaarden vanuit opleidingsbrede afspraken: de omvang is vergelijkbaar met een studielast van 15 studie-
punten; het onderzoek moet uitgevoerd worden in de stagepraktijk; aandacht voor academisch schrijven en de 
APA-richtlijnen; en aansluiting bij de geformuleerde prestatie-indicatoren behorende bij het afstudeeronder-
zoek. 
In de ontwikkelgroep (bestaande uit de auteurs van dit artikel) zijn uitgebreide gesprekken gevoerd over ver-
dere uitgangspunten en wensen voor het afstudeeronderzoek. Ervaringen met de huidige vormen van afstu-
deeronderzoek waren hierbij richtinggevend. Zo meldden de docenten dat verschillende betrokkenen – zowel 
opleiders van de pabo als mentoren en opleiders in de school – twijfelen aan de impact van de huidige opzet 
van het afstudeeronderzoek: ze vragen zich af of het doorlopen van de gehele onderzoekscyclus en het schrij-
ven van een onderzoeksverslag bijdragen aan een onderzoekende houding. Bovendien leren studenten weinig 
van en met elkaar tijdens het afstudeeronderzoek en lijkt de aansluiting bij de praktijk gering. Het bevorderen 
van een onderzoekende houding en een leven lang leren lijkt onder druk te staan. Na het afronden van het af-
studeeronderzoek verzuchten veel studenten: “Dit doe ik nooit meer als ik aan het werk ga.” Behalve met deze 
ervaren knelpunten is bij het ontwerp ook rekening gehouden met deeltijdstudenten als doelgroep. Sommige 
studenten zullen redelijk recent een sociaalwetenschappelijk afstudeeronderzoek hebben uitgevoerd en voor 
anderen is dit nieuw. De doelgroep en de ervaringen met het huidige afstudeeronderzoek leidden tot de volgen-
de verdere uitgangspunten voor het ontwerp: 
- aansluiting bij de beroepspraktijk;
- groepsgewijs werken en van en met elkaar leren;
-  ondersteunende bijeenkomsten op de pabo en gebruikmaken van digitale middelen ter ondersteuning van de 

onderzoeksvaardigheden; 
- schriftelijke verslaglegging in een vorm die het delen van opbrengsten uitlokt.
Op basis hiervan is gekozen om Lesson Study als afstudeeronderzoek te beproeven.

Lesson Study
Lesson Study is een professionaliseringsaanpak waarbij op een onderzoekende manier de eigen praktijk wordt 
verbeterd (De Vries et al., 2016). Leraren formuleren op basis van een analyse van de schoolcontext een onder-
zoeksvraag en ontwikkelen met behulp van de theorie samen een les. Deze les, die de onderzoeksles wordt 
genoemd, wordt live uitgevoerd, geobserveerd en nabesproken door de teamleden, waarbij het denken en leren 
van leerlingen centraal staat. Op basis van de ervaringen en de verzamelde data wordt de onderzoeksles aange-
past, nogmaals gegeven en wederom nabesproken. Deze cyclus wordt een aantal keren herhaald (zie Tabel 1). 
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Lesson Study kan leraren en studenten vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en inzichten ople-
veren. Leraren (in opleiding) krijgen meer inzicht in het leren en denken van leerlingen. Bovendien bevordert het 
de integratie van theorie en praktijk, en is het een manier van onderzoeken die kan bijdragen aan verbondenheid 
tussen de deelnemers. Dit concludeerden De Vries et al. (2017) op basis van een literatuurstudie over Lesson 
Study. Opbrengsten ten aanzien van het onderzoekend vermogen zijn in deze studies niet expliciet onderzocht.

Lesson Study als afstudeeronderzoek
In de pilotfase konden studenten zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwe afstudeervariant: ze kozen tussen 
het individuele praktijkonderzoek (het traditionele afstudeeronderzoek) en de gezamenlijke onderzoeksmatige 
Lesson Study (pilotstudie). Beide varianten hebben als doel het systematisch en onderbouwd verbeteren van 
de eigen beroepspraktijk en het ontwikkelen van het onderzoekend vermogen van de student (Losse, 2018; Van 
der Donk & Van Lanen, 2020). 
Het onderwijs binnen het nieuwe ontwerp is opgebouwd volgens de fasen van een Lesson Study (zie Tabel 
1). Aan elke fase is een beroepsproduct of deelproduct gekoppeld (cfr. Losse, 2018). Een Lesson Study-team 
bestaat uit vier studenten die bij voorkeur in dezelfde bouw stage lopen. De kenmerken van Lesson Study als 
afstudeeronderzoek zijn als volgt:
- Het Lesson Study-team bepaalt een langetermijndoel en een vakdoel.
- Het langetermijndoel moet aansluiten bij de contexten van de stagescholen. 
-  In elk Lesson Study-team wordt de ontwikkelde les minimaal twee keer gegeven. Het maakt niet uit door welke 

student(en). Bij beide uitvoeringen zijn alle andere studenten als observant aanwezig. 
-  Studenten worden deels gezamenlijk beoordeeld (onderzoeksverslag en lesontwerp) en deels individueel  

(delen van de opbrengsten met de onderwijspraktijk).
-  Het beoordelingsformat is opgebouwd volgens de fasen van Lesson Study, waarbij per fase specifieke onder-

zoeksvaardigheden beoordeeld worden.
-  De boeken Praktijkonderzoek in de school (Van der Donk & Van Lanen, 2020) en Lesson Study: een praktische 

gids voor het onderwijs (De Vries et al., 2016) worden gebruikt. 
De Lesson Study-teams werden begeleid door twee vakdocenten (de derde en vierde auteur), van wie er één 
ruime ervaring heeft met het begeleiden van afstudeeronderzoek. Er vonden tien tot twaalf begeleidingsbijeen-
komsten plaats, waarvan het merendeel online vanwege de COVID-19-maatregelen.

Fasen Lesson Study Activiteiten/deelproducten

0 De Lesson Study voorbereiden De student bepaalt zijn huidige beeld van ‘de onderzoekende leerkracht’. Afspraken over 
samenwerking binnen het Lesson Study-team zijn vastgelegd.
Het langetermijndoel is gekozen.
De studenten onderzoeken hoe het langetermijndoel op hun eigen stageschool van toepassing 
is.

 

1 Oriënteren en doel bepalen De eerste resultaten van het literatuuronderzoek zijn uitgewisseld.
Vervolgwensen voor literatuuronderzoek zijn vastgelegd.
De school waar de eerste les wordt gegeven is gekozen.
Het onderwerp en het doel van de Lesson Study zijn vastgesteld.
De onderzoeksvraag is geformuleerd.
Inlevermoment voor feedback Fase 0 en 1 (formatief).

 

2 Ontwerpen van de onderzoeksles Leerlingdata worden bekeken en voorbeeldleerlingen zijn gekozen. 
De instrumenten voor dataverzameling zijn uitgewerkt. 
De vervolgresultaten van het literatuuronderzoek zijn uitgewisseld en vastgelegd.
De definitieve versie van de onderzoeksles is beschreven.
Inlevermoment voor feedback Fase 2 (formatief).
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3 Geven van onderzoeksles 1

4 onderzoeksles nabespreken

De onderzoeksles wordt door een student op een van de stagescholen uitgevoerd, de andere 
studenten observeren en verzamelen data.

Voorlopige conclusies zijn geformuleerd en een voorlopig antwoord op de onderzoeksvraag 
is vastgesteld.
Afspraken over het vervolg, ter voorbereiding op het herzien van de onderzoeksles, zijn ge-
maakt.

5a onderzoeksles 1 herzien De definitieve versie van de tweede onderzoeksles is beschreven.
Keuzes zijn gemaakt over het verzamelen van data.

Geven onderzoeksles 2 De onderzoeksles wordt door een student op een van de stagescholen uitgevoerd, de andere 
studenten observeren en verzamelen data.

5b Onderzoeksles 2 
nabespreken en conclusies trekken

Het nagesprek wordt gevoerd.
De studenten reflecteren op het gehele proces en alle verzamelde data.
Conclusies zijn geformuleerd en een antwoord op de onderzoeksvraag is vastgesteld. 
Inlevermoment voor feedback Fase 5 (formatief).

6 Reflecteren en opbrengsten delen De student reflecteert op zijn rol als onderzoekende leerkracht.
De student heeft een presentatievorm om de opbrengsten te delen uitgewerkt.
Inlevermoment definitief onderzoeksverslag (inclusief individuele onderdelen van Fase 6).

Tabel 1. Overzicht van Lesson Study als afstudeeronderzoek (fasen gebaseerd op De Vries et al., 2016, p. 34, aangevuld met activiteiten/
deelproducten).

Doelstelling en onderzoeksvragen
Om te beoordelen of ‘Lesson Study als afstudeeronderzoek’ geschikt is om na de pilotfase te implementeren 
in het onderwijs van de deeltijd- en/of voltijdstudenten, hebben we onderzocht: 1) In hoeverre ‘Lesson Study 
als afstudeeronderzoek’ geschikt is om het onderzoekend vermogen van pabostudenten te stimuleren; en: 2) 
Welke aanpassingen in het ontwerp nodig zijn voor implementatie.

Onderzoeksopzet

Deelnemers
In het tweede semester van het studiejaar 2019-2020 hebben twee groepen van vier studenten (groep A en B) 
deelgenomen aan de pilot. Aangezien slechts zes deeltijdstudenten zich hadden aangemeld voor de pilot, zijn 
ook twee voltijdstudenten gevraagd deel te nemen. Deze studenten waren gestart met een afstudeeronder-
zoek, maar hadden dit niet tot een goed einde kunnen brengen.
 
Instrumenten en procedure

Casusopdracht
Voor de start en na afloop van het afstudeeronderzoek is aan alle studenten een casusopdracht voorgelegd ter 
indicatie van hun onderzoekend vermogen (cfr. Timmermans et al., 2015). Deze luidde vooraf: Hoe kom je er in 
een stageklas achter hoe je de woordenschat van anderstalige kinderen kan vergroten? Schrijf zo precies moge-
lijk op wat je gaat doen. En achteraf: Hoe kom je er in een stageklas achter hoe je de leesmotivatie van leeszwak-
ke kinderen kan vergroten? Schrijf zo precies mogelijk op wat je gaat doen. De casusopdracht is geanalyseerd 
aan de hand van een analyseschema (zie Tabel 2) gebaseerd op Timmermans et al. (2015).
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Categorie Beschrijving code

1. Niet kritisch Benoemt aanpakken (die volgens de student effectief zijn). Benoemt dat het om aanpakken 
gaat waarvan in de praktijk positieve effecten zijn ervaren.

2. Weinig kritisch Doet nader onderzoek om meer informatie over passende aanpakken te krijgen (bijv. leer-
resultaten van kinderen bekijken, observeren, gesprek met experts).

3. Kritisch Categorie 2 en:
Geeft aan literatuur te bestuderen. 
Of
Geeft aan gevonden aanpakken uit te proberen en te evalueren (maar niet systematisch of het 
is onduidelijk hoe geëvalueerd wordt).

4. Kritisch en zelf onderzoek doen Categorie 3 en: 
Beschrijft hoe systematisch (evaluerend) onderzoek gedaan kan worden.

Tabel 2. Analyseschema casusopdracht (ingekort).

Logboek en inschatting bevordering onderzoekende houding
De docenten vulden na elke ondersteuningsbijeenkomst een logboek in. Hierin beschreven ze hoe er aandacht 
was voor onderzoeksvaardigheden, waar zij of de studenten tegenaan liepen en wat goed werkte. In het log-
boek gaven ze ook na elke bijeenkomst op een vierpuntsschaal voor beide Lesson Study-teams aan in hoeverre 
ze de negen aspecten van een onderzoekende houding (cfr. Bruggink & Harinck, 2012) terugzagen bij de studen-
ten (weinig, beetje weinig, beetje veel, veel). De studenten hebben na afloop van het afstudeeronderzoek voor 
dezelfde negen aspecten op dezelfde vierpuntsschaal aangegeven in hoeverre de gesprekken met docenten en 
met groepsgenoten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van hun onderzoekende houding.

Interviews
Halverwege en na afronding van het afstudeeronderzoek zijn de studenten groepsgewijs via videobellen geïn-
terviewd over hun ervaringen. Na afloop zijn ook de docenten en een opleider in de school geïnterviewd over 
hun ervaringen. Eén onderzoeker leidde de interviews; de ander legde verslag. De gesprekken met studenten 
en docenten zijn opgenomen.

Bevindingen

Onderzoeksvraag 1
In hoeverre is ‘Lesson Study als afstudeeronderzoek’ geschikt om het onderzoekend vermogen van pabostu-
denten te stimuleren? Om deze vraag te beantwoorden beschrijven we, achtereenvolgens de resultaten op het 
vlak van onderzoekende houding, toepassen van kennis uit onderzoek van anderen en onderzoeksvaardighe-
den, conform de definitie van onderzoekend vermogen (Andriessen, 2014).

Onderzoekende houding
De onderzoekende houding van studenten is onderzocht met behulp van de casusopdracht, de inschattingen 
van de bevordering onderzoekende houding, het docentenlogboek en de interviews.

Lesson Study als afstudeeronderzoek



96

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(2) 2021

Casusopdracht: De helft van de studenten scoorde op de casusopdracht bij de nameting hoger dan bij de voor-
meting (zie Tabel 3). Ter illustratie laten we in Figuur 1 het antwoord van Miriam zien op de voormeting en de 
nameting.1

Student Groep Voor Na

Sven A 3 2

Koen A 3 4

Rene A 3 4

Judith A 2 4

Miriam B 2 4

Tess B 2 2

Boris B 4 4

Livia B 3 1

Tabel 3. Scores op de casusopdracht bij de voor- en nameting (minimum 1, maximum 4).

Voormeting: Hoe kom je er in je stageklas achter hoe je de woordenschat van anderstalige kinderen 

kan vergroten? (score 2)

“Om erachter te komen hoe dat moet zou ik collega’s vragen of zij ervaring hebben. Daarnaast zou 

ik op internet gaan zoeken. Ook zou ik bij de directeur vragen of er binnen de stichting ervaring is. 

Op basis van adviezen van collega’s en internet zou ik aan de slag gaan > veel voorlezen en laten 

zien wat woorden betekenen of uitleggen wat ze betekenen. Ook zou ik veel spelletjes doen om de 

woordenschat op speelse manier te vergroten.” 

Nameting: Hoe kom je er in je stageklas achter hoe je de leesmotivatie van leeszwakke kinderen 

kan vergroten? (score 4)

“Eerst in gesprek gaan met de desbetreffende leerlingen en achterhalen wat ze op dit moment 

aan lezen doen. Vragen wat ze leuk vinden en niet leuk vinden bij lezen. Navragen bij collega’s en 

bronnen nazoeken hoe de leesmotivatie te bevorderen. Dit verzamelen en concluderen wat ik ga 

inzetten. Een 0 meting doen op leesniveau. Vervolgens het besluit gaan inzetten en kijken of dit 

positief effect heeft door een test af te nemen na een aantal weken voor leesniveau. Daarna weer 

in gesprek met de leerlingen om dan de status van leesmotivatie te bekijken. Zelfde soort vragen 

en hoe reageren ze dan. Wat zie ik terug. Dan hopen dat het effect heeft gehad en anders bijstellen 

en weer opnieuw de cyclus.”

Figuur 1. Antwoorden casusopdrachten van Miriam.

Inschatting bevordering onderzoekende houding: De studenten van beide groepen waren over het algemeen 
positief over de mate waarin gesprekken met de docenten en de groepsgenoten hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van hun onderzoekende houding (zie Tabel 4). De studenten van groep A lijken positiever dan de 
studenten van groep B.
De studenten scoorden het laagst op ‘gericht zijn op bronnen’ in gesprek met groepsgenoten. Relatief hoog 
werd gescoord op ‘bereid zijn tot perspectiefwisseling’ in gesprek met de groepsgenoten en ‘kritisch zijn’, ‘ge-
richt zijn op bronnen’ en ‘nauwkeurig willen zijn’ in gesprek met de docenten.

1  Om privacyredenen zijn in dit artikel niet de echte namen van de studenten gebruikt.
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Groep A Groep B Gemiddeld

Over gesprekken met: doc stud doc stud doc stud

Willen weten 3.0 (0.0) 3.3 (0.5) 2.8 (0.4) 3.0 (0.0) 2.9 (0.4) 3.1 (0.4)

Op zoek gaan naar eigen vooronderstellingen 3.0 (0.8) 3.5 (0.6) 2.8 (0.4) 3.0 (0.7) 2.9 (0.6) 3.3 (0.7)

Kritisch zijn 3.8 (0.5) 4.0 (0.0) 3.5 (0.9) 2.5 (1.1) 3.6 (0.7) 3.3 (1.2)

Willen begrijpen 3.0 (0.8) 3.5 (0.6) 2.8 (0.4) 3.5 (0.5) 2.9 (0.6) 3.5 (0.5)

Bereid zijn tot perspectiefwisseling 3.5 (0.6) 4.0 (0.0) 3.0 (0.7) 3.8 (0.4) 3.3 (0.7) 3.9 (0.4)

Eigen richting durven kiezen 3.8 (0.5) 3.5 (0.6) 2.0 (0.0) 2.3 (0.8) 2.9 (1.0) 2.9 (1.0)

Gericht zijn op bronnen 3.8 (0.5) 2.5 (0.6) 3.5 (0.5) 2.8 (0.8) 3.6 (0.5) 2.6 (0.7)

Nauwkeurig willen zijn 3.5 (0.6) 3.8 (0.5) 3.8 (0.4) 2.8 (0.8) 3.6 (0.5) 3.3 (0.9)

Willen delen 2.8 (1.0) 3.6 (0.5) 2.8 (1.1) 3.0 (1.0) 2.8 (1.0) 3.3 (0.9)

Gemiddeld 3.3 (0.6) 3.5 (0.4)  3.0 (0.5) 2.9 (0.7)  3.2 (0.7) 3.2 (0.7)

Tabel 4. Gemiddelde Inschattingen (en standaarddeviaties) van studenten over de bevordering van de onderzoekende houding, in 

gesprek met docenten (doc) of medestudenten (stud).

Docentenlogboek: De docenten waren ook overwegend positief over de onderzoekende houding van studenten 
(zie Tabel 5). De docenten scoorden voor beide groepen het laagst bij het item ‘op zoek gaan naar eigen vooron-
derstellingen’. De docenten scoorden voor groep B daarnaast relatief laag op de aspecten ‘kritisch zijn’, ‘eigen 
richting durven kiezen’ en ‘gericht zijn op bronnen’. 

Groep A Groep B Gemiddeld

Willen weten 4.0 (0.0) 3.8 (0.4) 3.9 (0.3)

Op zoek gaan naar eigen vooronderstellingen 1.8 (0.6) 2.5 (0.5) 2.2 (0.7)

Kritisch zijn 3.4 (1.1) 2.8 (0.8) 3.1 (1.0)

Willen begrijpen 4.0 (0.0) 3.8 (0.6) 3.9 (0.5)

Bereid zijn tot perspectiefwisseling 3.8 (0.4) 3.1 (0.6) 3.5 (0.6)

Eigen richting durven kiezen 3.3 (1.1) 2.6 (0.5) 2.9 (0.9)

Gericht zijn op bronnen 3.0 (1.2) 2.4 (0.8) 2.7 (1.0)

Nauwkeurig willen zijn 3.5 (0.7) 3.0 (0.6) 3.3 (0.7)

Willen delen 3.6 (0.7) 3.6 (0.7) 3.6 (0.7)

Gemiddeld 3.4 (0.6) 3.1 (0.6) 3.2 (0.7)

Tabel 5. Gemiddelde inschattingen (en standaarddeviaties) van docenten over de onderzoekende houding van de studenten uit groep A 

(gemiddeld over tien bijeenkomsten) en groep B (gemiddeld over twaalf bijeenkomsten).

Interviews: De positieve bijdrage van de Lesson Study aan verschillende aspecten van de onderzoekende hou-
ding blijkt ook uit uitspraken van alle vier de studenten van groep A. Sven zegt tijdens het tussentijdse interview: 
“Als beginnend leerkracht wil je veel checken en reflecteren: ‘Doe ik het goed?’ Dat doe je nu constant.” Rene 
noemt als opbrengst dat je vanuit een andere invalshoek naar de les kijkt. Judith beaamt dit: “Als je erover gaat 
praten krijg je een andere invalshoek.” Koen licht toe dat ze samen besproken hebben wat je uit de gevonden 
literatuurbronnen kunt halen en dat je daardoor kritischer wordt op de bronnen die je gebruikt. Hij benadrukt 
het belang van samenwerking: ”Samenwerking vind ik een voordeel in dit verband zodat je andere invalshoeken 
en andere meningen hebt, dan kijk je dieper.” Dit komt overeen met de resultaten op de schaalvragen over de 
bijdrage van gesprekken met groepsgenoten aan het bevorderen van hun onderzoekende houding.
In de interviews met studenten van groep B zijn de opbrengsten ten aanzien van de onderzoekende houding 
minder evident. In het tussentijdse interview werd hier expliciet naar gevraagd. Livia denkt dat het doel wel 
bereikt is (onderzoekende houding stimuleren) en verwijst daarbij naar het feit dat ze veel “boeken in handen 
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heeft gehad”, op zoek naar bronnen. In het eindinterview stipt alleen Tess enkele aspecten aan: “We hebben 
allemaal wel geleerd nauwkeuriger te kijken, kritischer te kijken, op puntkomma’s te letten, hoe zit een verslag 
in elkaar.” Even later zegt ze: “Wel goed voor je houding als leerkracht dat je kritisch kijkt en leert.”

Kennis uit onderzoek van anderen toepassen
Kennis uit onderzoek van anderen toepassen is onderzocht met behulp van de casusopdracht, het docentenlog-
boek en de interviews.

Casusopdracht: In de resultaten van de casusopdracht is te zien dat Judith (groep A) en Miriam (groep B) bij de 
voormeting niet beschrijven literatuur te gebruiken (score 2), maar bij de nameting wel (score 3 of 4). Voor Sven 
(groep A) en Livia (groep B) geldt het omgekeerde.

Docentenlogboek: De docenten geven aan dat de studenten hebben geleerd om literatuur te gebruiken ter 
onderbouwing. 

Interviews: Uit de interviews met groep A en B blijkt dat het afstudeeronderzoek vooral bij groep A impact heeft 
gehad op het toepassen van kennis uit onderzoek van anderen. Tijdens het eindinterview noemt Koen als op-
brengst: “Ik zou zelf veel meer vakliteratuur gebruiken als ik tegen problemen aanloop.” Sven zegt: “Eyeopener is 
voor mij dat als je een vraag hebt dat je dan een stukje theorie kan lezen: kan veel inzicht geven zonder dat je een 
heel onderzoek moet doen.” Judith benadrukt het belang van literatuur richting haar medestudent Rene: “Als we 
niet zo goed die literatuur hadden gelezen was je niet op die stellingen [een kenmerk van hun onderwijsaanpak] 
gekomen.” In het tussentijdse interview met groep B werd de relevantie van het gebruik van kennis uit onderzoek 
van anderen bediscussieerd. Boris zegt: “Je bent alleen maar bezig met bronnen zoeken, onderbouwen, …. Van 
mij mag dat minder aandacht krijgen. Maar ja, je hebt al die eisen vanuit de overheid en zo, daar moet je aan vol-
doen.” Livia is het niet helemaal eens met Boris: “Je bent bezig met theorie zoeken die je kunt gebruiken voor het 
lesgeven zelf.” In het eindinterview met groep B worden geen opbrengsten op dit gebied benoemd.

Onderzoeksvaardigheden
De onderzoeksvaardigheden zijn onderzocht met behulp van het docentenlogboek en de interviews. 

Docentenlogboek: Leeractiviteiten die genoemd werden, waren vooral gericht op: doel en onderzoeksvraag be-
palen, geschikte literatuur zoeken en benutten, methoden van onderzoek (bijvoorbeeld meetinstrumenten en 
toepassen van triangulatie) en verslaglegging. Verslaglegging kwam vaak naar voren als een leeropbrengst in 
de logboeken, met name bij groep B. Bijvoorbeeld: schrijven is schrappen, aanscherpen en compacter schrijven, 
systematisch werken en keuzes maken in verslaglegging en gebruik van literatuur, eenduidige terminologie 
gebruiken, de opzet van een onderzoeksverslag en het nut van verbanden leggen. 

Interviews: Ook uit de interviews blijkt dat studenten van zowel groep A als groep B hun onderzoeksvaardighe-
den hebben vergroot. Tijdens het eindinterview noemt Koen (groep A): ”Observeren zou ik gerichter gaan doen 
omdat je daar resultaat uit kunt halen.” De uitspraak van docent en medeauteur van dit artikel Mariët Lubbers 
onderstreept de leerwinst in groep A: “Ze hebben veel onderzoeksvaardigheden geleerd en dit kan meerwaarde 
hebben voor hun eigen praktijkonderwijs: ze willen er nog wel wat mee.”
Livia (groep B) geeft in het tussentijdse interview aan: “Ik heb veel van Tess geleerd wat betreft het opzoeken 
van bronnen. Zij zoekt snel en ziet snel verbanden tussen bronnen.” In het eindinterview zegt ze: “Ik denk dat 
we daar [onderzoeksvaardigheden] zeker wel dingen in geleerd hebben, maar ik denk dat de theorie in verhou-
ding veel meer tijd heeft gevraagd dan echt het observeren zelf en welke instrumenten gaan we gebruiken.” 
Livia noemt daarnaast in het eindinterview opbrengsten op schrijfvaardigheid. Ook Boris (groep B) geeft in het 
tussentijdse interview aan dat het gemakkelijker is geworden om theorie te zoeken en dat hij (ook van groeps-
genoten) veel geleerd heeft hoe je het op papier zet.
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Onderzoeksvraag 2
Welke aanpassingen in het ontwerp zijn nodig voor implementatie van ‘Lesson Study als afstudeeronderzoek’ in 
het pabocurriculum van de deeltijd en/of voltijd? 

De studenten, de docenten en de opleider in de school zijn grotendeels erg tevreden over de nieuwe opzet. De 
opleider in de school benoemt als sterke punten vooral de samenwerking, de aansluiting op de lespraktijk en 
de directe bruikbaarheid van opbrengsten in de school. Dit sluit aan bij de ervaring van docent en medeauteur 
van dit artikel Lilian Kiers: “Het onderzoek is toegepast op de leservaring; het zit dicht bij hun handelen als leer-
kracht.” Ook alle studenten waren positief over Lesson Study als afstudeeronderzoek en noemden hierbij spe-
cifieke kenmerken zoals leren van de leerling centraal en samenwerking. Studenten van groep B vonden de le-
suitvoering “tof”. Livia: “Ik denk ook echt dat het een meerwaarde is ten opzichte van het reguliere onderzoek.”

Samenwerking springt er met name positief uit voor alle studenten van groep A. Rene geeft aan: “De sessie bij 
Koen thuis blijft hangen: samen sparren geeft energie.” De studenten van groep A geven wel aan dat studenten 
vrij moeten zijn in de samenstelling van de groep; dat lijkt een voorwaarde voor succes. Beide groepen noemen 
daarnaast als voordeel verlaging van de werkbelasting en dat je een stok achter de deur hebt. De studenten uit 
groep B beschrijven hun zoektocht in het vormgeven van hun samenwerking. Uiteindelijk hebben ze veel van 
elkaar geleerd en is de samenwerking verbeterd van taken verdelen naar echt samenwerken. Dit merkten ook 
de docenten in de logboeken op. Docent Lilian: “Leren van en met elkaar is zeker een meerwaarde van dit afstu-
deeronderzoek.” In de interviews komen nog een aantal andere aandachtspunten naar voren. 

Een eerste aandachtspunt betreft de studentondersteuning. De studenten werden in deze pilotstudie intensief 
begeleid en ondersteund. Studenten van beide groepen ervoeren dit als positief. De docenten achtten dit voor 
sommige studenten zelfs noodzakelijk, omdat ze nog niet alle benodigde kennis en vaardigheden beheersten. 
Dit is echter (te) arbeidsintensief bij grotere studentaantallen. Ondersteunende online modules en enkel een 
tweede docent als beoordelaar (in plaats van begeleider) kunnen uitkomst bieden. Onderzoeksbegeleiders en 
-beoordelaars moeten kennis over onderzoek hebben en zich goed inlezen in de methodiek van de Lesson Stu-
dy. De deelnemende docenten maakten deel uit van de voorbereidende werkgroep en waren uitstekend inge-
werkt; voor nieuwe docenten is het belangrijk zich de materie goed eigen te maken. 
Een tweede aandachtspunt betreft de planning en doorlooptijd. Studenten van beide groepen gaven aan dat 
het programma (zie Tabel 1) veel was binnen de beschikbare tijd, met name in de beginfase. De docenten be-
vestigden dit probleem in het interview en noemden als oplossing het verkleinen of achterwege laten van het 
individuele gedeelte dat gericht is op het delen van de opbrengsten. De opleider in de school gaf echter aan dat 
de samenvatting van het onderzoek voor hem erg bruikbaar was. We adviseren daarom om de meerwaarde van 
het individuele product beter toe te lichten aan de studenten en bij een toekomstige implementatie de planning 
aan te passen.
Een derde aandachtspunt is dat duidelijk(er) moet zijn hoe de methodiek van Lesson Study zich verhoudt tot het 
afstudeeronderzoek en de opbouw van het onderzoeksverslag. Dit was voor de studenten van groep B onduide-
lijk en zorgde bij een van de studenten voor een spanningsveld tussen de praktische kant van de voorbereiding 
en uitvoering van de lessen en de theoretische kant van het schrijven van het onderzoeksverslag. Hier kan aan 
tegemoetgekomen worden door goede voorbeelden te laten zien en eerdere ervaringen en werkwijzen van stu-
denten te delen.
Wat de eisen die gesteld worden aan de producten betreft geven Tess en Livia (groep B) aan dat de begeleiding 
en feedback te veel gericht was op schrijfvaardigheid en toepassing van APA-richtlijnen. Daarmee schiet je je 
doel voorbij, aldus de studenten. Livia: “Ik vraag me af of ik APA nodig heb om voor de klas te staan.” De docen-
ten vinden achteraf gezien ook dat hun feedback aan groep B in het beginstadium te veel op algemene taalvaar-
digheid gericht was (zinsbouw, grammatica, et cetera) in plaats van op de inhoud. Tegelijkertijd erkennen ze dat 
feedback op tekst en tekststructuur nodig is om de inhoud van het verslag te verbeteren. Een aanbeveling is om 
basale academische schijfvaardigheid (sterker) in eerdere modules aan bod te laten komen en bij hiaten sneller 
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door te verwijzen voor extra ondersteuning. Tegelijkertijd moet de discussie worden gevoerd over het gewenste 
wetenschappelijke niveau van de rapportages.

Conclusie en discussie 
De onderzoekende houding van de studenten lijkt in dit afstudeeronderzoek ruim voldoende te zijn bevorderd. 
De meeste studenten lijken kritischer bij het handelen (casusopdracht) en hebben het idee dat de gesprekken 
met hun groepsgenoten en docenten positief hebben bijgedragen aan hun onderzoekende houding. In gesprek 
met de docenten zijn volgens hen vooral het ‘kritisch zijn’, ‘gericht zijn op bronnen’ en ‘nauwkeurig willen zijn’ 
bevorderd. Dit komt deels overeen met de resultaten van Van Katwijk et al. (2019). Zij lieten zien dat wanneer 
pabo’s in de tweede helft van de opleiding aandacht besteden aan een onderzoekende houding, de nadruk 
vooral ligt op kritisch kijken. 
Hoewel voor één student het gebruik van theorie na de Lesson Study nog steeds meer een ‘moetje’ lijkt, heeft 
de Lesson Study voor de meeste studenten het gebruik van literatuur gestimuleerd. Ook doordat Lesson Study 
dicht bij de lespraktijk ligt, concluderen wij dat het een goede manier is om het toepassen van kennis van an-
deren te bevorderen. Studenten doen ervaring op met het gebruiken van literatuur voor het onderbouwen van 
(aanpassingen in) een les, gericht op het leren van kinderen. 
De onderzoeksvaardigheden zijn ook bevorderd. Met name de verslaglegging en brongebruik hebben veel aan-
dacht gekregen. Uit de interviews blijkt (met name bij groep B) dat de omvang van het onderzoek en de uitge-
breide verslaglegging bedreigingen zijn voor het implementeren van deze vorm van onderzoek in de praktijk, 
na het afstuderen. Het onderzoeksverslag is bij alle pabo’s de vorm waarin het onderzoekend vermogen van 
studenten wordt getoetst (Van Katwijk et al., 2019). Door de eisen die gesteld worden aan de – vaak weten-
schappelijke – verslaglegging lopen opleidingen volgens Van Katwijk en collega’s echter het risico dat studen-
ten onderzoek zien als een opdracht voor school en iets wat ze niet meer zouden doen als ze voor de klas staan 
om hun onderwijs te verbeteren. De onderzoekende houding en het onderzoekend handelen komen met het 
accent op onderzoeksvaardigheden en verslaglegging in het gedrang. Dit onderschrijven we vanuit onze studie. 
Bovendien zou verbeteren van schrijfvaardigheid in deze fase geen groot aandachtspunt (meer) moeten zijn. 
Kortom, Lesson Study is een andere wijze van afstudeeronderzoek, waarbij lesontwerp, gerichtheid op leren 
van leerlingen, observeren, samenwerking en praktijkgerichtheid, gewaardeerd worden door studenten. An-
dere aspecten (met name verslaglegging) lijken nog te veel gericht op het opleiden van onderzoekers in plaats 
van leraren. Wij concluderen dat Lesson Study geschikt is om het onderzoekend vermogen van pabostudenten 
te stimuleren en daarmee geschikt als afstudeeronderzoek. Een interessante vraag voor vervolgonderzoek is 
in hoeverre Lesson Study meer of minder geschikt is dan ontwerpgericht onderzoek of een themaonderzoek.
Toekomstig onderzoek zou zich ook op de impact op de stageschool kunnen richten; vanwege de COVID-19-maat-
regelen hebben de betreffende scholen weinig van de Lesson Study meegekregen. Hier liggen wel kansen: de 
werkwijze van Lesson Study kan als inspirerend voorbeeld dienen voor scholen. Lesson Study biedt niet alleen 
voor professionalisering op vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch vlak kansen, maar ook als een ma-
nier om het onderzoekend vermogen van studenten en docenten te bevorderen.

Dr. Martine Gijsel
Dr. Martine Gijsel werkt bij de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Saxion. Naast haar onderzoeks-
werkzaamheden was ze betrokken bij de professionalisering van leerkrachten in het uitvoeren van praktijkon-
derzoek. Tevens werkt ze als senior onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en als kennismakelaar 
voor de Kennisrotonde van NRO. 

m.a.r.gijsel@saxion.nl

Lesson Study als afstudeeronderzoek



101

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(2) 2021

Lida Klaver
Lida Klaver is onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Hogeschool Saxion. Lida is opgeleid als 
leraar basisonderwijs en onderwijsonderzoeker. Deze combinatie komt goed van pas bij haar promotieonder-
zoek naar bèta en technologie in burgerschapsonderwijs. Daarnaast is ze betrokken bij onderzoek over profes-
sionalisering van leraren en over zelfsturend leren.

l.t.klaver@saxion.nl

Lilian Kiers 
Lilian Kiers is docent Taaldidactiek, onderzoeksbegeleider en studieloopbaanbegeleider bij de lerarenopleiding 
basisonderwijs van Hogeschool Saxion. Lilian is opgeleid als leraar basisonderwijs en onderwijskundige. Ze 
heeft werkervaring als groepsleerkracht, intern begeleider en onderwijsadviseur. Deze kennis en ervaring past 
Lilian toe bij het opleiden van aankomende leerkrachten. 

l.kiers@saxion.nl

Mariët Lubbers
Mariët Lubbers is docent rekenen-wiskundedidactiek, onderzoeksbegeleider en studieloopbaanbegeleider bij 
de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Saxion. Mariët is opgeleid als leraar basisonderwijs, eer-
stegraads wiskundedocent en heeft de master MLI afgerond. Vanuit haar rol als secretaris van de examencom-
missie is ze betrokken bij de borging van de kwaliteit van het eindniveau.

m.j.c.lubbers@saxion.nl

Marian Lenferink
Marian Lenferink is docent rekenen-wiskundedidactiek, onderzoeksbegeleider en studieloopbaanbegeleider 
bij de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Saxion. Marian is opgeleid als eerstegraads wiskun-
dedocent en onderwijskundige. Vanuit haar rol als voorzitter van de examencommissie is ze betrokken bij de 
borging van de kwaliteit van het eindniveau.

m.l.g.lenferink@saxion.nl

Lesson Study als afstudeeronderzoek



102

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(2) 2021

Referenties

Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het HBO. 
Hogeschool Utrecht. Verkregen van: http://www.onderzoekscoach.nl/wp-content/uploads/2014/04/Open-
bare-Les-Daan-Andriessen1.pdf

Bruggink, M. & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: wat wordt daaronder verstaan? 
Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 3, 48-52. www.velon.nl

De Vries, S., Roorda, G., & Van Veen, K. (2017). Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse Onder-
wijs? Verkregen van https://www.leraar24.nl/app/uploads/Case-report-Lesson-Study-405-15-726.pdf

De Vries, S., Verhoef, N., & Goei, S. L. (2016). Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs. Garant.

HBO-raad. (2009). Kwaliteit als opdracht. HBO-raad. 

Losse, M. (2018). Onderzoekend vermogen ontwikkelen bij studenten. Boom.

Timmermans, F., Geerdink, G., Willems, P., & Gommers, M. (2015). Een onderzoekende houding bij pabostu-
denten. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(3), 79-92. www.velon.nl

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2020). Praktijkonderzoek in de school. Coutinho.

Van Katwijk, L. C., Jansen, E. P. W. A., & Van Veen, K. (2019). Ontwikkeling van kritische en nieuwsgierige lera-
ren? Onderzoekend vermogen in leerlijnen onderzoek van lerarenopleidingen basisonderwijs. Pedagogische 
Studiën, 96, 330-348. 

Lesson Study als afstudeeronderzoek

http://www.onderzoekscoach.nl/wp-content/uploads/2014/04/Openbare-Les-Daan-Andriessen1.pdf
http://www.onderzoekscoach.nl/wp-content/uploads/2014/04/Openbare-Les-Daan-Andriessen1.pdf
http://www.velon.nl
https://www.leraar24.nl/app/uploads/Case-report-Lesson-Study-405-15-726.pdf
http://www.velon.nl


103

Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(2) 2021

 Onderzoek

Leraar ben je in een school: voorbereiding 
op de schoolorganisatorische dimensie van 
het leraarschap
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Leraren maken vanaf de allereerste werkdag deel uit van een schoolorganisatie. Empirische studies over de 
manier waarop toekomstige leraren tijdens hun opleiding worden voorbereid op hun functioneren in school-
organisaties zijn echter beperkt. Via een exploratieve gevalsstudie is daarom onderzocht hoe student-leraren 
worden voorbereid op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap. In het analytisch kader dat 
gehanteerd wordt in deze studie staat het concept ‘schoolorganisatorische competentie’ centraal. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen rolbewustzijn (attitude), micropolitieke geletterdheid (kennis) en 
samenwerking (vaardigheid). We hebben gekozen voor een meervoudige gevalsstudie van drie hogescholen 
met een hbo-opleiding tot leraar Basisonderwijs (Nederland). Dataverzameling gebeurde via curriculumana-
lyse (n=65) en de afname van semigestructureerde interviews met opleidingsdirecteuren, student-leraren 
en lerarenopleiders (n=18). Hierbij hadden we aandacht voor de manier waarop (wat, wanneer en hoe) deze 
voorbereiding gebeurt, alsook hoe deze ervaren wordt. De resultaten laten zien dat de voorbereiding ge-
beurt via Beroepscompetentie 5, waarin de ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden centraal staat. 
Deze voorbereiding gebeurt bovendien nauwelijks op een geïntegreerde manier in relatie met andere com-
petenties: studenten moeten eerst competent worden in de klas, voordat ze het ‘schoolniveau’ kunnen be-
treden. Onze analyse identificeert ook het belang van authentieke leerervaringen in de ontwikkeling van 
de schoolorganisatorische competentie, zoals intervisie, groepsopdrachten en stage. De analyse heeft tot 
slot twee spanningen aan het licht gebracht met betrekking tot de schoolorganisatorische dimensie van het 
leraarschap: ‘autonomie versus samenwerking’ en ‘fitting in versus standing out’. We ronden dit artikel af 
met een theoretische reflectie op het belang van een geïntegreerde, authentieke en gezamenlijke aanpak. 

Introductie en probleemstelling
Leraar ben je niet alleen in een klas, maar ook in een school. Leraren maken vanaf de allereerste werkdag deel 
uit van een schoolorganisatie: samen met collega’s organiseren ze zich om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden 
voor hun leerlingen. Een verkenning van de beroepsprofielen en basiscompetenties in Vlaanderen en Nederland 
laat zien dat deze ‘schoolorganisatorische dimensie’ van het leraarschap belangrijk is. In compe tentiekaders 
wordt dit benoemd als ‘Functioneel geheel 7: de leraar als lid van een schoolteam’ (Vlaanderen) en ‘Beroeps-
competentie 5: competent in het samenwerken met collega’s’ (Nederland1).

De laatste jaren kunnen we een toenemende belangstelling zien voor deze schoolorganisatorische dimen-
sie van het leraarschap. Maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijshervormingen plaatsen leraren voor 
nieuwe uitdagingen, die ze niet altijd individueel kunnen oplossen: toename van zorg- en leernoden, verant-

1  In Nederland worden leraren Basisonderwijs voorbereid op zeven beroepscompetenties: 1) interpersoonlijke competentie; 2) pedago-

gische competentie; 3) vakinhoudelijke en didactische competentie; 4) organisatorische competentie; 5) samenwerken in een team; 6) 

samenwerken met de omgeving; en 7) reflectie en ontwikkeling.
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woordingsdruk, implementatie van innovaties en recent ook digitalisering en afstandsonderwijs. In de huidige 
onderwijscontext speelt daarom meer dan ooit de nood om sámen onderwijs en sámen school te maken. Ver-
schillende auteurs benadrukken, bijvoorbeeld, dat het lerarenberoep niet langer gezien moet worden als een in-
dividuele, maar als een gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren van leerlingen (zie onder andere Holvoet 
et al., 2017; Snoek et al., 2016). Ook via initiatieven zoals co- of team-teaching worden leraren gestimuleerd 
om samen met hun collega’s aan de slag te gaan (Borg & Drange, 2019). De schoolorganisatorische dimensie 
is daarnaast zichtbaar in de toenemende populariteit van lerende netwerken, zoals professionele leergemeen-
schappen, datateams, docentontwerpteams, et cetera. Daarbij zien we met de evolutie van individuele naar ge-
deelde leiderschapsmodellen dat leraren steeds vaker leiderschapstaken opnemen, waar het schoolse verhaal 
expliciet vooropstaat (bijvoorbeeld: teamleider, curriculumcoördinator; Meirink et al., 2018). Het leraarschap 
volstaat niet met de interactie met leerlingen alleen, leraren moeten in toenemende mate ‘organisatiepersonen’ 
worden: “Now teachers must become involved with the organization, use organizational resources effectively, 
and influence organizational culture, policy and actions. They must communicate persuasively and assertively 
with others in the organization to obtain help and support from the organization. In other words, teachers must 
be ‘organization persons’” (Gavish & Friedman, 2010, p. 144).

Eerdere studies hebben echter aangetoond dat dit ‘samen school maken’ niet iets is wat leraren als vanzelfspre-
kend ervaren. Lesgeven, de voorbereiding ervan en het beoordelen van leerlingenprestaties komen doorgaans 
neer op een individuele verantwoordelijkheid; het merendeel van de werktijd speelt zich af achter de gesloten 
deuren van het eigen klaslokaal. De schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap moet dus ontwikkeld 
worden, en hierin kan de lerarenopleiding een rol vervullen. Empirische studies over de manier waarop toekom-
stige leraren tijdens hun opleiding worden voorbereid op hun functioneren in schoolorganisaties zijn echter be-
perkt (zie Tang et al., 2016b). De meerderheid van de studies focust zich op de voorbereiding van leraren op de 
klasgerichte lesactiviteiten (zoals vakinhoudelijke, pedagogische en didactische competenties). Er is wel enige 
aandacht voor wat we verwachten of wenselijk vinden, maar minder hoe daar concreet tijdens de initiële oplei-
ding op wordt voorbereid (Leeferink et al., 2019). Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe toekomstige 
leraren voorbereid kunnen worden op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap: “Competence 
to work in schools, a major facet of this wider professional competence, is important for preparing student tea-
chers to cope with the organizational life in school. Yet, the development of this competence is under-examined 
in teacher education research” (Tang et al., 2016b, p. 344). Met onze exploratieve studie beogen we hieraan een 
bijdrage te leveren. De onderzoeksvraag die centraal staat is: Hoe worden student-leraren voorbereid op de 
schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap? We onderscheiden twee deelvragen:
1. Hoe wordt de schoolorganisatorische dimensie uitgewerkt binnen de curricula van de lerarenopleiding?
2.  Hoe interpreteren student-leraren en lerarenopleiders de schoolorganisatorische dimensie van het leraar-

schap?

Analytisch kader: schoolorganisatorische competentie
We hebben in de literatuur met betrekking tot leraren in opleiding en startende leraren gezocht naar attitudes, 
kennis en vaardigheden waarover leraren moeten beschikken om in een school te functioneren. Dit heeft geleid 
tot de ontwikkeling van een analytisch kader waarin het concept ‘schoolorganisatorische competentie’ centraal 
staat en waarmee we de huidige praktijken in lerarenopleidingen onder de loep kunnen nemen. Met name het 
werk van Tang et al. (2016a, 2016b) is bepalend geweest voor het uitwerken van dit kader. In navolging van 
Tang et al. (2016a) definiëren we schoolorganisatorische competentie als volgt: “Knowledge and understanding 
of contextual, institutional and organisational aspects of educational policies, dispositions and skills in team 
work, collaboration and networking” (p. 149). Hierna beschrijven we drie componenten van schoolorganisa-
torische competentie die we in de literatuur geïdentificeerd hebben: rolbewustzijn (attitude), micropolitieke 
geletterdheid (kennis) en samenwerking (vaardigheid).
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Rolbewustzijn
Het aantal verantwoordelijkheden en rollen is divers (Lowyck, 2000) en neemt steeds meer toe. Mede door het 
doorgevoerde beleid lijken deze evoluties vooral tot de beleving van extra taken te leiden, in plaats van als een 
inherent onderdeel van het leraarschap (Holvoet et al., 2017). Richards (2015) heeft aangetoond dat hierdoor 
rolconflicten kunnen ontstaan: leraren ervaren een spanning tussen wat ze als hun primaire rol zien (lesgeven), 
en hun betrokkenheid op schoolniveau. Dit komt mede door de manier waarop de rol van de leraar ingevuld 
wordt, het gaat: “om de vraag of de kern van leraarschap binnen de klas ligt of ook daarbuiten” (Snoek et al., 
2016, p. 41). Hoyle (1974) beschreef dit eerder al met het onderscheid tussen beperkte professionaliteit (restric-
ted professionality) en uitgebreide professionaliteit (extended professionality). Leraren met een beperkte pro-
fessionaliteit zijn voornamelijk gericht op de eigen klas, koesteren hun autonomie en plaatsen lesactiviteiten 
niet in een breder perspectief. Traditioneel wordt hiervoor de beeldspraak van geïsoleerde leraren in egg-crate 
scholen gebruikt (Lortie, 1975). Daartegenover staan leraren met een uitgebreide professionaliteit, die “meer 
gericht zijn op de totale context van hun werk (binnen en buiten de school), meer samenwerken en ervaringen 
delen met collega’s en zich meer laten inspireren door onderwijskundig onderzoek” (Snoek, 2009, p. 1). Nieuwe 
benaderingen, zoals de leraar als collaboratief beroep, gaan juist uit van een appel op een uitgebreide pro-
fessionaliteit (zie Holvoet et al., 2017). Onderzoekers pleiten ervoor dat toekomstige leraren bewust gemaakt 
worden van het veelzijdige karakter van het lerarenberoep (rollen en verantwoordelijkheden), de conflicten die 
hieromtrent kunnen ontstaan en de implicaties voor de ontwikkeling van een professionele identiteit (Richards 
et al., 2013). Dit benoemen we hier met de term rolbewustzijn.

Micropolitieke geletterdheid
Een tweede groep van studies benadrukt het belang om toekomstige leraren inzicht te geven in de schoolorga-
nisatorische aspecten die hun werk bepalen (Curry et al., 2008; Kelchtermans & Ballet, 2002). Iedere schoolor-
ganisatie wordt gekenmerkt door bepaalde tradities, routines en een eigen micropolitieke structuur die door-
werken op het klasgebeuren. Onderzoek heeft echter aangetoond dat toekomstige leraren vaak niet over de 
nodige basale kennis beschikken inzake de structuur en cultuur van schoolorganisaties (Kelchtermans & Vanas-
sche, 2017; Richards et al., 2013). Zo concluderen Grimsæth et al. (2008): “new teachers do not consider them-
selves to have enough knowledge about school organization, and about how and why schools develop different 
cultures. It is important to know how school organization functions if you want to participate in the daily life” 
(p. 225). Om toekomstige leraren voor te bereiden op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap, 
alsook om kritische en reflectieve professionals te worden die actief bijdragen aan het samen school maken, is 
het belangrijk dat ze de schoolorganisatorische setting en de doorwerking hiervan op klasniveau doorzien. In 
navolging van Kelchtermans en Ballet (2002), benoemen we dit met de term micropolitieke geletterdheid: het 
leren lezen en begrijpen van het functioneren van schoolorganisaties.

Samenwerking
Een derde component heeft betrekking op de samenwerkingsvaardigheden van onze toekomstige leraren. 
Verschillende studies benoemen samenwerking met collega’s als een belangrijke competentie (Holvoet et al., 
2017; Tang et al., 2016a, 2016b). Onderzoek heeft immers aangetoond dat (startende) leraren vaak worstelen 
met interpersoonlijke relaties (Kardos et al., 2001). Het voorbereiden van toekomstige leraren op samenwerking 
met collega’s is cruciaal, omdat intensieve en doelgerichte samenwerking kan bijdragen aan het leerproces van 
leerlingen (Lomos et al., 2011) en bevorderlijk is voor lerarenretentie en schoolontwikkeling (März & Kelchter-
mans, 2020; Ooghe et al., 2016). De laatste tien jaren hebben verschillende onderzoekers in kaart gebracht hoe 
lerarenopleidingen deze samenwerkingsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit kan, bijvoorbeeld, door studen-
ten te laten samenwerken en ze samen te laten reflecteren op praktijkervaringen (onder andere door praktijk-
onderzoek), door duo-stages te organiseren of studenten te laten samenwerken met mentoren (zie Baeten & 
Simons, 2014; Holvoet et al., 2017; Theunissen & Poulussen, 2020).
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Onderzoeksmethode

Onderzoeksaanpak en onderzoekscontext
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we gekozen voor een exploratieve meervoudige gevalsstu-
die (Creswell, 2007; Yin, 2014) van drie hogescholen met een hbo-opleiding tot leraar Basisonderwijs, uitgaan-
de van homogene casusselectie. De hogescholen zijn gevestigd in drie van de vier grootste steden in Nederland 
(Amsterdam, Utrecht en Den Haag; Tabel 1). Doel was om via vergelijking tot een diepgaande beschrijving en 
begrip te komen van de manier waarop student-leraren worden voorbereid op de schoolorganisatorische di-
mensie van het leraarschap.

Lerarenopleiding 1 Lerarenopleiding 2 Lerarenopleiding 3

Studentenaantal 471 520 478

Docentenaantal 65 40 39

 

Opleidingsprogramma’s Voltijds (4 jaar) Voltijds (4 jaar) Voltijds (4 jaar)

Deeltijds (4 jaar) Deeltijds (4 jaar) Deeltijds (2 jaar)

Verkorte deeltijd (2 jaar) Verkorte deeltijd (2 jaar) Universitaire pabo (3 jaar)

Universitaire pabo (3 jaar) Digitale pabo (4 jaar)

Digitale pabo (2 jaar)

Tabel 1. Kenmerken van de lerarenopleidingen.

Dataverzameling
De dataverzameling vond plaats tijdens het schooljaar 2015-20162. Voor beantwoording van de eerste onderzoeks-
vraag selecteerden we documenten die een beschrijving geven van de visie van de opleiding (zoals jaarverslagen, 
reflectiestukken en strategische plannen) en van het beoogde curriculum voor elk opleidingsjaar (zoals studiegid-
sen, studiewijzers en studiehandleidingen; n=65, zie synthese in Bijlagen 1-3). Voor beantwoording van de tweede 
onderzoeksvraag werden semigestructureerde interviews afgenomen met achttien informatierijke participanten 
(zie Tabel 2). Binnen elke lerarenopleiding werden één opleidingsdirecteur, drie docenten uit het derde en vier-
de opleidingsjaar (onder wie minstens één pedagogiekdocent) en twee laatstejaarsstudenten (aangezien zij het 
grootste deel van het curriculum doorlopen hadden en beschikten over de meeste stage-ervaring) bevraagd. 

Participanten Geslacht Leeftijd Aantal jaren werk-
zaam in de lerarenop-
leiding

Functieomschrijving

Lerarenopleiding 1

Opleidingsdirecteur 1 V 40-49 5

Lerarenopleider 1.1 M > 60 23 Docent rekenen & wis-
kunde SLB docent jaar 4

Lerarenopleider 1.2 V > 60 25 Docent pedagogiek
Studieloopbaanbegelei-
ding jaar 1

Lerarenopleider 1.3 V 50-59 15 Docent pedagogiek
Docent nascholing
Studieloopbaan-
begeleiding jaar 4

Student 1.1 V < 25 3 Voltijds - Jonge kind

Student 1.2 V < 25 5 Voltijds - Passend 
onderwijs

2 De auteurs willen Marleen de Rue bedanken voor haar hulp bij de dataverzameling en de eerste verkennende data-analyse.
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Lerarenopleiding 2

Opleidingsdirecteur 2 M 30-39 2

Lerarenopleider 2.1 M 40-49 15 Docent Pedagogiek
Studieloopbaanbegelei-
ding jaar 4
Afstudeerbegeleider, 
coördinator jaar 4

Lerarenopleider 2.2 M 30-39 14 Docent natuuronderwijs 
Roostercoördinator
Coördinator digitale 
pabo Afstudeerbege-
leider

Lerarenopleider 2.3 M > 60 15 Docent Pedagogiek
Studieloopbaanbegelei-
ding jaar 4
Afstudeerbegeleider 
(alle studievarianten)

Student 2.1 V < 25 4 Voltijds - Jonge kind & 
speciaal basisonderwijs

Student 2.2 V 40-49 4 Verkorte deeltijd –  
Oudere kind

Lerarenopleiding 3

Opleidingsdirecteur 3 V 50-59 6

Lerarenopleider 3.1 V 50-59 6 Docent rekenen & 
wiskunde
Afstudeerbegeleider
Studieloopbaanbege-
leiding jaar 3
Stagebegeleider

Lerarenopleider 3.2 M > 60 25 Docent geschiedenis
Begeleider langstudeer-
ders (jaar 5 & 6)

Lerarenopleider 3.3 V 50-59 17 Docent LO
Studieloopbaanbegelei-
ding jaar 4
Docent nascholing 
(project startende leer-
krachten)

Student 3.1 V < 25 4 Voltijds – Jonge kind 

Student 3.2 V < 25 4 Voltijds – Passend 
Onderwijs 

Tabel 2. Kenmerken van de participanten, per lerarenopleiding.
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De interviewleidraad bestond uit vijf onderdelen: 1) introductie; 2) context van de participant en de lerarenoplei-
ding; 3) persoonlijke visie op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap; 4) voorbereiding op de 
schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap; en 5) afsluiting. De interviewleidraad was gebaseerd op 
het analytisch kader, maar dankzij het semigestructureerde karakter van de interviews kregen participanten de 
ruimte om eigen aanvullingen te doen. Dit was belangrijk gezien de exploratieve opzet van deze studie.

Data-analyse
Elk interview werd opgenomen en letterlijk getranscribeerd. In een eerste analysefase werden tekstfragmenten 
uit documenten en interviewtranscripties open gecodeerd met behulp van Atlas.ti. Vervolgens werden deze 
codes gegroepeerd in ruimere categorieën (axiale codering). Het iteratieve proces van open en axiale codering 
werd herhaald voor ieder interviewtranscript en document. De eerste auteur nam het voortouw en de co-auteurs 
fungeerden als kritische vrienden. Dit resulteerde in een codeerschema, dat toegepast werd voor een finale 
codering, met codes als: Micropolitieke geletterdheid-Aanpassen, Samenwerkingsvaardigheden-Collega’s, Rol-
bewustzijn-Collectief, Curriculum-Disconnectie. In een tweede fase werd een analyse gemaakt per casus. Dit 
resulteerde in een gestructureerd rapport per lerarenopleiding. Deze rapporten waren het uitgangspunt voor de 
derde fase van onze interpretatieve analyse, waarin we op zoek gingen naar systematische verschillen en gelij-
kenissen over de drie lerarenopleidingen heen. Voorlopige interpretaties werden gedeeld en kritisch besproken 
met het onderzoeksteam.

Resultaten
Als antwoord op de eerste onderzoeksvraag beschrijven we op welke manier de schoolorganisatorische compe-
tentie vorm krijgt binnen de drie lerarenopleidingen. Voor de tweede onderzoeksvraag hebben we ons gericht 
op de ervaringen van student-leraren en lerarenopleiders. De analyse heeft hierbij twee spanningen aan het 
licht gebracht met betrekking tot de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap.

Voorbereiding: wat, wanneer en hoe? (Onderzoeksvraag 1)

Wat: Focus op samenwerkingsvaardigheden
Binnen de drie lerarenopleidingen gebeurt de voorbereiding op de schoolorganisatorische dimensie van het 
leraarschap vooral via Beroepscompetentie 5: ‘competent in het samenwerken met collega’s’. De interviews 
en curriculumanalyse toonden aan dat de nadruk ligt op het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. 
Lerarenopleider 1.3 vertelde: “Je bent lid van de gemeenschap. En je gaat samen met teamgenoten ergens voor 
staan, dus wat vind je belangrijk met elkaar, welke uitgangspunten deel je met elkaar, hoe vind je dat je met 
elkaar om moet gaan?” Dit werd bevestigd door Student 2.2: “Er wordt wel van je verwacht dat je aantoont dat 
je als voorwaardig teamlid gezien wordt. Dat je een gesprekspartner naar ouders bent. Maar ook participeert 
in overlegstructuren.” Micropolitieke geletterdheid en rolbewustzijn kwamen in de interviews en curriculum-
documenten minder expliciet aan bod. Met betrekking tot micropolitieke geletterdheid verwezen de leraren-
opleiders naar het feit dat studenten op meerdere scholen stage lopen en zo kennismaken met uiteenlopende 
schoolorganisaties. Studenten worden gevraagd om te reflecteren op de cultuur van hun stageschool en of 
deze al dan niet aansluit bij hun eigen waarden en normen. Lerarenopleider 3.2: “In het bekwaamheidsdossier 
moeten studenten ook een stukje schrijven over hun visie op onderwijs en deze visie moeten ze afzetten tegen 
hun eigen stageschool.” Uit de gesprekken bleek dat deze schoolorganisatorische dimensie vooral impliciet 
ter sprake komt en niet systematisch of kritisch gethematiseerd wordt. Wat het ontwikkelen van rolbewustzijn 
betreft, benadrukten zowel de lerarenopleiders als de student-leraren dat in de ontwikkeling van een professio-
nele identiteit weinig aandacht wordt besteed aan de brede variatie aan rollen. Student 1.2: “Ik moet straks zelf 
bij de vergaderingen aanwezig zijn, en meebeslissen over bepaalde dingen. Dat is wat ik straks ook zelf moet 
gaan doen, maar hier worden wij nog niet echt op voorbereid.” De focus ligt op de rol die de leraar vervult in 
zijn/haar klas en een eerder beperkte professionaliteit, waardoor de schoolcontext door studenten vooralsnog 
als ‘onbekend terrein’ ervaren wordt.
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Wanneer: Eerst het klasgebeuren, dan het schoolniveau
Tijdens de eerste opleidingsjaren ligt de nadruk op de ontwikkeling van individuele ‘klasgerelateerde compe-
tenties’ (interpersoonlijke competentie; pedagogische competentie; vakinhoudelijke en didactische competen-
tie; organisatorische competentie). Basiscompetentie 5 komt pas na de andere basiscompetenties aan bod. De 
ontwikkeling van deze klasgerelateerde competenties werd bovendien beschouwd als een voorwaarde voor 
de ontwikkeling van de schoolorganisatorische competentie: “Eerst jezelf, dan dat microniveau van de klas en 
aan het eind van jaar 3, jaar 4 dan komt het mesoniveau pas” (Opleidingsdirecteur 3); “Studenten komen aan 
deze rol pas toe tijdens een later moment. De eerste twee jaren moeten studenten eigenlijk alleen maar bezig 
zijn met het microniveau. Puur het functioneren in de klas. Want als je daarin niet goed functioneert, is er in het 
hoofd van studenten en in het functioneren geen ruimte voor andere taken” (Lerarenopleider 2.2). In het derde 
en vierde jaar verschuift de focus en leren studenten geleidelijk meer over hoe een schoolorganisatie functio-
neert. Dit was vooral het geval in het vierde jaar van de opleiding, wanneer de studenten hun langdurige stage 
beginnen waarbij ze leren om ‘echt’ lid te worden van een schoolorganisatie: “De focus zal zich [in opleidings-
jaar 3] verplaatsen van het handelen in de eigen groep naar het handelen in teamverband, op schoolniveau” 
(Lerarenopleiding 1: Studiehandleiding Jaar 3, p. 4); “In jaar drie gaat het veel meer over de grote lijnen en een 
helikopterview. Studenten gaan dan structuren zien. Hoe lopen de lijnen? Wie neemt de besluiten?” (Lerarenop-
leider 2.2); “Als ik heel eerlijk ben, gebeurde dit alleen in het laatste half jaar van het vierde jaar. En dan weer 
tijdens de intervisiemomenten, want dan kun je weer een probleem inbrengen” (Student 3.1). Ook bleek uit 
de manier waarop onze participanten over de schoolorganisatorische dimensie spraken, dat deze niet gezien 
werd als een inherent deel van het leraarschap of klasgebeuren. Tijdens de interviews verwezen lerarenoplei-
ders en studenten naar verschillende extracurriculaire activiteiten om deze schoolorganisatorische dimensie te 
illustreren: deel uitmaken van werkgroepen en organisatiecomités, organiseren van excursies of vieringen, et 
cetera. Deze activiteiten werden omschreven als “het pakket van taken buiten het klaslokaal” dat leraren geacht 
worden te vervullen.

Hoe: Via intervisie, groepsopdrachten en stages
De voorbereiding op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap gebeurde via authentieke leerer-
varingen. Studenten verwezen naar intervisiemomenten waarbij gereflecteerd werd op kritische incidenten uit 
hun stages; bijvoorbeeld conflicten met collega’s, een contrasterende visie met de mentor of tegenstrijdige 
belangen met de schooldirecteur. Daarnaast werden groepsopdrachten genoemd. Binnen de drie opleidingen 
wordt een zogenoemde meso-opdracht aangeboden waarin het handelen op schoolniveau centraal staat. Hoe-
wel deze opdrachten per opleiding verschillen, delen ze de volgende kenmerken: een focus op het samenwerken 
in een schoolteam, het bijdragen aan schoolontwikkeling en het leren omgaan met verschillende onderwijsper-
spectieven. Zo verwezen de lerarenopleiders en studenten uit Lerarenopleiding 2 naar een simulatieopdracht 
waarbij studenten gevraagd werden om in teamverband een virtuele school te runnen waarin zich een probleem 
voordeed (bijvoorbeeld een afnemend aantal leerlingen). Het curriculum beschreef het doel van deze opdracht 
als volgt: “[De meso-opdracht] draait om effectief leren samenwerken als schoolteam en om de ontwikkeling 
van individuele vaardigheden daarbij. Het gaat om het leren omgaan met complexe en minder complexe vraag-
stukken, met onvoorspelbaarheid en verandering in teamverband” (Lerarenopleiding 2: Studiehandleiding Me-
so-opdracht, p. 6). Studenten worden ook via stages voorbereid op de schoolorganisatorische dimensie van 
het leraarschap. Vooral de vierdejaarsstage werd genoemd als een goede voorbereiding omdat de studenten 
daadwerkelijk praktijkervaring opdoen met de schoolorganisatorische aspecten van het lerarenberoep, zoals 
samenwerking met collega’s en klasoverstijgende activiteiten (vergaderingen, commissies, werkgroepen en 
dergelijke). Er zijn geen uitspraken gedaan over gerichte (formatieve) feedback op de ontwikkeling van een rol-
bewustzijn, micropolitieke geletterdheid of samenwerkingsvaardigheden inzake deze schoolorganisatorische 
dimensie. Ook kwam niet naar voren dat lerarenopleidingen en stagescholen onderling contact hadden over 
deze authentieke schoolorganisatorische leerervaringen.
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Spanningen (Onderzoeksvraag 2)

Autonomie in de klas versus samenwerking voor de school
Het loskoppelen van klasgerelateerde en schoolorganisatorische competenties maakt dat de schoolorganisato-
rische dimensie niet als een inherent onderdeel van het leraarschap ervaren werd, maar als context waarbinnen 
de leraar functioneert. De analyse brengt naar voren dat dit resulteert in een spanning die ervaren wordt tussen 
de autonomie binnen de klas en samenwerking ten dienste van de schoolorganisatie. De drie opleidingen be-
steedden de nodige aandacht aan de manier waarop individuele leraren instructie moeten geven, een vakexpert 
worden en hoe ze met leerlingen moeten omgaan. In de beschrijvingen van het leraarschap in de klas kwam het 
traditionele egg-crate-model naar voren: leraren functioneren als autonome en geïsoleerde eenheden naast el-
kaar. Wanneer onze participanten reflecteerden op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap (en 
met name Beroepscompetentie 5), verschoof de focus van de autonome rol naar samenwerking met collega’s. 
Zodra een leraar het schoolorganisatieniveau betreedt, zagen ze de leraar wél als een collectieve speler die sa-
menwerkt in functie van de school. Dit was bijvoorbeeld zichtbaar in de manier waarop Lerarenopleider 2.1 het 
leraarschap beschreef: “In eerste instantie is een leraar verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs- 
en leerproces. Je bent zowel pedagogisch als didactisch verantwoordelijk voor je eigen groep. Maar je bent ook 
zeker een teamlid. Als teamlid ben je verantwoordelijk voor het samen vormgeven van een onderwijsvisie.” Le-
rarenopleiders benoemden dit als het balanceren tussen autonomie en samenwerking. Ook studenten benoem-
den het belang van het vinden van een evenwicht en gaven aan dat dit soms een spanning teweegbracht. Zoals 
Student 2.2: “Ik denk dat het belangrijk is dat elk teamlid zijn eigen aandachtsgebied heeft. Maar ik denk wel 
dat jullie samen verantwoordelijk zijn voor een bepaald niveau van afstemming. Om te voorkomen dat iedereen 
op zijn eigen kleine eilandje werkt. En dat is natuurlijk een risico als je gewoon bezig bent met je eigen klas en 
je eigen ding doet.” In de interviews is nergens naar voren gekomen dat student-leraren worden begeleid bij dit 
spanningsveld of dat dit spanningsveld werd uitgediept om de samenhang tussen autonomie en samenwerking 
en tussen school- en klasniveau te leren begrijpen. 

Fitting in versus standing out
Onze analyse bracht een tweede spanning aan het licht in de manier waarop de (voorbereiding op de) schoolor-
ganisatorische dimensie van het leraarschap ervaren werd. Enerzijds worden studenten opgeleid tot vakexperts 
en gestimuleerd om hun expertise te delen met collega’s (standing out). Er wordt van toekomstige leraren ver-
wacht dat ze actief bijdragen aan het proces van schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie. Lerarenopleider 2.2 
beschreef dit als volgt: “We bereiden ze eigenlijk in die zin voor dat studenten experts zijn in wereldoriëntatie 
ten opzichte van de collega’s met wie ze te maken krijgen. Dat is de verwachting. De studenten zijn daar pionier 
in en zijn degenen die de ‘good practices’ af zouden moeten leveren. (…) studenten moeten het vliegwiel wor-
den van innovatie.” Anderzijds ervaren studenten de druk om zich aan te passen aan bestaande tradities (fitting 
in). Enkele studenten benoemden dat ze in hun stagescholen niet altijd de ruimte krijgen om een innovatieve 
rol op te nemen of dat ze moeilijkheden ondervonden wanneer hun onderwijsvisie in contrast stond met die 
van collega’s: “In hoeverre kun je van een stagiair verwachten dat hij/zij een bijdrage levert aan de ontwikke-
ling van de school? Dat is toch een beetje lastig. Je zit wel bij vergaderingen maar ik houd mij altijd een beetje 
gedeisd” (Student 2.2). Deze spanning kwam ook ter sprake in de gesprekken met opleidingsdirecteuren: “Wat 
het lastigst is als startende leerkracht, is om de spirit waarmee je van de lerarenleiding af komt, om dat vast te 
houden. Aan de ene kant in de zin omdat er heel veel op je af komt. Dit is best wel pittig. En aan de andere kant 
dat je ook in een staande organisatie komt, die niet altijd even genegen is om al jouw ideeën over te nemen” 
(Opleidingsdirecteur 2). Er zijn geen uitspraken gedaan door de participanten, noch in het curriculummateriaal, 
waaruit bleek dat studenten worden voorbereid op de betekenis en doorwerking van dit spanningsveld in het 
perspectief van hun verdere loopbaan, bijvoorbeeld hoe rekening houden met de onderwijsvisie en samenwer-
kingscultuur van een school?
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Conclusie en discussie
Via een exploratieve gevalsstudie in drie lerarenopleidingen in Nederland is onderzocht hoe student-leraren 
worden voorbereid op de schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap. Hierbij hadden we aandacht 
voor de manier waarop deze voorbereiding gebeurt, alsook hoe deze ervaren wordt. Deze studie heeft niet als 
doel om te evalueren noch om te generaliseren, dan wel om via de analyse van bestaande praktijken en dyna-
mieken tot een diepgaander begrip te komen. We ronden dit artikel daarom af met een theoretische reflectie 
naar de manier waarop leraren voorbereid kunnen worden op de schoolorganisatorische dimensie van het le-
raarschap en gaan hiervoor in ‘gesprek’ met andere auteurs.

In de eerste plaats hebben we vastgesteld dat de voorbereiding gebeurt via Beroepscompetentie 5, waarin de 
ontwikkeling van samenwerkingsvaardigheden centraal staat. Deze voorbereiding gebeurt nauwelijks op een 
geïntegreerde manier in relatie met andere competenties: studenten moeten eerst competent worden in de 
klas, voordat ze het ‘schoolniveau’ kunnen betreden. Hierdoor ligt de focus op de ontwikkeling van een beperkte 
professionaliteit en kunnen spanningen ontstaan. Onze resultaten illustreren daarom het belang van een geïn-
tegreerd perspectief, waarbij competenties juist met elkaar in verband gebracht worden. De ontwikkeling van 
Beroepscompetentie 5 zou niet los moeten staan in de opleiding maar er zou meer aandacht mogen zijn voor de 
analyse van de ruimere context waarin lesgeven plaatsvindt. Volgens Holvoet et al. (2017) gaat het er, bijvoor-
beeld, om om van bij het begin samenwerking als een inherent onderdeel van het leraarschap te benaderen. 
Dit kan student-leraren helpen om een uitgebreide professionaliteit te ontwikkelen, alsook om autonomie en 
samenwerking niet langer als onverzoenbaar te zien (zie ook Vangrieken et al., 2017).

Onze studie illustreert voorts het belang van authentieke leerervaringen in de ontwikkeling van schoolorgani-
satorische competentie, zoals groepsopdrachten en praktijkstages. Dit sluit aan bij het onderzoek van Tang et 
al. (2016a), die dit omschreven in termen van “deep contextualised learning” (p. 154). Opdat deze authentieke 
ervaringen ook leerervaringen worden, is het echter belangrijk dat studenten én lerarenopleiders de nodige 
kennis en kaders aangereikt krijgen om deze ervaringen te lezen en te analyseren. Samenwerkingsvaardighe-
den zijn belangrijk om van het leraarschap een collaboratieve verantwoordelijkheid te maken. Echter, zonder 
kennis over het functioneren van schoolorganisaties (micropolitieke geletterdheid) en zonder de ontwikkeling 
van een uitgebreide professionele identiteit (rolbewustzijn), is er het risico dat studenten vastlopen in rolcon-
flicten en spanningen.

Tot slot toont de geïdentificeerde spanning tussen fitting in en standing out aan dat de voorbereiding op de 
schoolorganisatorische dimensie van het leraarschap zich niet beperkt tot de ontwikkeling van individuele com-
petenties. Ook schoolorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om werkcondities in te richten die toelaten 
dat leraren deel worden van en bijdragen aan de schoolorganisatie. Lid worden van een schoolorganisatie impli-
ceert, met andere woorden, een interpretatief onderhandelingsproces tussen leraar en school (Cherubini, 2009; 
Kelchtermans, 2006; Kelchtermans & Ballet, 2002). Het betreft een interactief proces dat de opleidingsfase 
overstijgt (Jokikokko et al., 2017; Tang et al., 2016a). Dit houdt in dat lerarenopleidingen en scholen een gedeel-
de verantwoordelijkheid dragen inzake de ontwikkeling van schoolorganisatorische competentie. Vanuit het 
idee van een gedeelde verantwoordelijkheid hebben studies aangetoond dat het opzetten van professionele 
leergemeenschappen waarin student-leraren, lerarenopleiders en mentoren elkaar ontmoeten, kan bijdragen 
aan een meer duurzame verbinding tussen de twee contexten (zie Holvoet et al., 2017). Binnen deze profes-
sionele leergemeenschappen krijgen studenten de kans om samen te werken met schoolinterne actoren en 
kunnen de schoolorganisatorische condities geanalyseerd worden die het lesgeven bepalen. Dergelijke leer-
gemeenschappen helpen ook de kloof tussen de twee werelden te dichten (Miller Rigelman & Ruben, 2012). 
In vervolgonderzoek kan bestudeerd worden hoe de praktijk van (stage)scholen en het ‘samen opleiden’ stu-
dent-leraren de kans bieden om de schoolorganisatorische competentie te ontwikkelen en welke werkcondities 
hiervoor bepalend zijn.
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4 
 

Bijlage 1. Synthese schoolorganisatorische competenties in Lerarenopleiding 1. 
Aanbod in/door:  

Leerlijnen  
 

Leerlijn Persoonlijke Professionaliteit  
Leerlijn Competent Handelen (stage)  

Opleidingsinterne 
opdrachten  

Individuele reflectieopdrachten  
(veelal vanuit leerlijn Persoonlijke Professionaliteit: opdrachten competentie 5.1 of 5.2) 
Groepsopdrachten met medestudenten (veelal vanuit leerlijn Persoonlijke Professionaliteit: rijke 
opdrachten) 

Opleidingsexterne 
opdrachten 

Expliciete, individuele opdrachten (vanuit leerlijn Persoonlijke Professionaliteit: opdrachten 
competentie 5.1 of 5.2) 
Groepsopdrachten met medestudenten en/of collega’s in de stageschool (veelal vanuit leerlijn 
Persoonlijke Professionaliteit: opdrachten competentie 5.1 of 5.2 en rijke opdrachten) 

Opdrachten en 
aandacht per 
opleidingsjaar 

Opleidings-
jaar 1 
 

Leerverslag: 
- Opdr. Competentie 5.1: Een verslag maken van de afspraken die je met je mentor hebt gemaakt 
- Opdr. Competentie 5.2: Een verslag maken van de aspecten van de schoolontwikkeling waar de 
mentor bij betrokken is. 
- Rijke opdracht: Een betekenisvol dagdeel met medestudenten ontwerpen en uitvoeren + 
reflecteren op samenwerking  

Opleidings-
jaar 2 
 

Leerverslag: 
- Opdr. Competentie 5.1: Bijwonen overleg/vergadering en het schrijven van een verslag over de 
communicatie tussen collega’s. 
- Opdr. Competentie 5.2: Samen met een collega van de stageschool een ‘buiten-de-les-activiteit’ 
organiseren + reflecteren op samenwerking 
- Opdr. Competentie 6.2: Zorgstructuur van de stageschool in kaart brengen + verslag van gesprek 
met IB-er 
- Rijke opdracht: Dagdeel omgevingsonderwijs met medestudenten ontwerpen en uitvoeren + 
reflecteren op de samenwerking  

Opleidings-
jaar 3 
 

Leerverslag: 
- Opdr. Competentie 5.1: Bijwonen overleg/vergadering van een werkgroep/team- of 
bouwoverleg + reflecteren op de eigen constructieve bijdrage  
- Opdr. Competentie 5.2: Bijwonen overleg/vergadering van een werkgroep, team- of 
bouwoverleg + reflecteren op de eigen bijdrage schoolontwikkeling 
Pedagogiek: opdracht ‘Plan van Aanpak’: overleg met IB-er en/of RT-er 
Sollicitaties voor de LIO-stage 

Opleidings-
jaar 4  

Leerverslag: 
- Rijke opdracht: ‘Onze School’: met medestudenten een schoolgids schrijven, aandacht voor 
botsende opvattingen en overtuigingen, samenwerken met collega’s en werken in teamverband ( 
- Opdr. Competentie 5.1: Reflecteren op samenwerking bij opdracht ‘Onze School’.  
- Opdr. Competentie 5.2: Bijwonen en actief meedoen met studiedag op stageschool + reflecteren 
op je bijdrage en de schoolontwikkeling 
Lio stage: volwaardig functioneren in de rol als teamlid + reflectieverslag & bewijsstukken 

Onderwijsvorm in 
lerarenopleiding 

Bijeenkomsten Persoonlijke Professionaliteit (opleidingsjaar 1 t/m 4)  
Intervisie (vanaf opleidingsjaar 3) 
Lessen Beroepscommunicatievaardigheden (opleidingsjaar 3)  

Toetsing  
 

Adviesformulier beroepscompetentie 5 & 6 (praktijkbeoordelingsformulier) 
Leerverslag incl. bewijsstukken (van overlegvaardigheden, communiceren en samenwerken) en/of 
presentaties 
Eindgesprek (jaar 4) 

Minor  Opleidingsjaar 3: Impliciet aandacht in de minoren 
 

Bijlagen
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5 
 

Bijlage 2. Synthese schoolorganisatorische competenties in Lerarenopleiding 2. 
Aanbod in/door:  

Leerlijnen  
 

Praktijk-/SLB-leerlijn  
Onderzoeksleerlijn (incl. het vak pedagogiek)  

Opleidingsinterne 
opdrachten  

Individuele reflectieopdrachten (veelal vanuit de Praktijk-/SLB-leerlijn: bekwaamheidsdossier) 
Groepsopdrachten met medestudenten (veelal vanuit onderzoeksleerlijn via het vak pedagogiek) 

Opleidingsexterne 
opdrachten 

Geen opleidingsexterne opdrachten m.b.t. de schoolorganisatorische competenties 

Opdrachten en 
aandacht per 
opleidingsjaar 

Opleidings-
jaar 1 

Bekwaamheidsdossier: reflecteren op het samenwerken met medestudenten 
Algemene aandacht voor interpersoonlijke vaardigheden & kennismaken schoolorganisatie 

Opleidings-
jaar 2 
 

Bekwaamheidsdossier: reflecteren op rol als teamlid & begeleider 
Pedagogiek Onderzoek: Opdracht Onderwijs in Ontwikkeling: samenwerken met medestudenten, 
onderzoek visie van stageschool in kaart brengen 

Opleidings-
jaar 3 
 

Bekwaamheidsdossier: reflecteren op rol als teamlid & begeleider 
Pedagogiek Kennis: Opdracht Kennis van Adaptief onderwijs: Werkzaamheden IB-er beschrijven 
Pedagogiek Onderzoek: Opdracht Adaptief Onderwijs: Zorgstructuur van de stageschool in kaart 
brengen 
Minor Onderwijskundig Leiderschap  

Opleidings-
jaar 4  
 

Bekwaamheidsdossier: reflecteren op rol als teamlid & begeleider 
Proeven van Bekwaamheid: bewijsstukken verzamelen volwaardig rol als teamlid 
Pedagogiek Onderzoek: Opdracht Teams Maken Scholen: oefenen rol als teamlid in virtuele 
school 
Lio-stage: volwaardig functioneren in de rol als teamlid (dus ook vergaderingen bijwonen) 

Onderwijsvorm in 
lerarenopleiding 

SLB-bijeenkomsten (opleidingsjaar 1 t/m 4)  
Intervisie (vanaf opleidingsjaar 2) 
Ondersteunende colleges Teams Maken Scholen (opleidingsjaar 4) 

Toetsing  
 

Bekwaamheidsdossier incl. Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP); Praktijkbeoordelingsformulier 
(beroepscompetentie 5); Proeve van Bekwaam (jaar 4); Bewijsstukken; presentatie 
Eindgesprek (opleidingsjaar 4) 

Minor  Opleidingsjaar 3: Expliciet in minor Onderwijskundig Leiderschap 
Impliciet aandacht in andere minoren 
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6 
 

Bijlage 3. Synthese schoolorganisatorische competenties in Lerarenopleiding 3. 

 
 
 
 
 
 

Aanbod in/door:  

Leerlijnen  
 

Professionele ontwikkelingslijn  
Leerlijn Stage  

Opleidingsinterne 
opdrachten  

Individuele reflectieopdrachten  
(vanuit professionele ontwikkelingslijn en de stage-leerlijn) 
Groepsopdrachten met medestudenten  
(via projecten en/of thema’s) 

Opleidingsexterne 
opdrachten 

Geen opleidingsexterne opdrachten m.b.t. de schoolorganisatorische competenties 

Opdrachten en 
aandacht per 
opleidingsjaar 

Opleidings-
jaar 1 

Bekwaamheidsdossier 
Algemene aandacht voor interpersoonlijke vaardigheden & kennismaken schoolorganisatie 

Opleidings-
jaar 2 
 

Bekwaamheidsdossier  
Project Vrijheid: samenwerken in teams van medestudenten 
Project Kamp Schoolomgeving: samenwerken in teams van medestudenten 

Opleidings-
jaar 3 
 

Bekwaamheidsdossier  
Thema Visies en Onderwijsconcepten: een nieuwe basisschool oprichten in een team van 
medestudenten, aandacht voor verschillende visies en samenwerken in een (school)team 
Sollicitaties voor de LIO-stage 

Opleidings-
jaar 4  

Bekwaamheidsdossier en specifiek laatste bekwaamheidsdossier: reflecteren op alle 
beroepscompetenties incl. bewijzen 
Lio-stage: focus op de school, als volwaardig teamlid participeren 

Onderwijsvorm  in 
lerarenopleiding 

Bijeenkomsten Begeleiden van Professionele Ontwikkeling (opleidingsjaar 1 t/m 4) 
Intervisie (In opleidingsjaar 4) 
Terugkombijeenkomsten (laatste periode in opleidingsjaar 4) 

Toetsing  
 

Bekwaamheidsdossier incl. bewijzen van competenties 
Praktijkbeoordeling (beroepscompetentie 5) 
Eindgesprek (opleidingsjaar 4) 

Minor of 
keuzevak 

Opleidingsjaar 4: impliciet aandacht in minoren  
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 Recensie

Bespreking van het boek ‘Waar wij een vak 
leerden. Honderd jaar modern beroepson-
derwijs’
Bert van Veldhuizen, Hogeschool van Amsterdam (tot augustus 2020)

Klarus, R. (2020) Waar wij een vak leerden. Honderd jaar modern beroepsonderwijs, Boom uitgevers Amster-
dam, 352 pagina’s, ISBN 9789024433490, prijs: € 29,90.

In oktober 2020 verscheen Waar wij een vak leerden. Honderd jaar modern beroepsonderwijs van de hand 
van Ruud Klarus. Tot zijn pensioen in december 2016 was Ruud Klarus als lector Ontwikkelen van Competen-
ties op de Werkplek verbonden aan de HAN. In de laatste twee jaren van zijn lectoraat stelde de HAN hem in 
de gelegenheid door middel van brononderzoek en interviews de basis te leggen voor dit boek. Uit de periode 
die sindsdien verstreken is, kun je opmaken dat de schrijver niet over één nacht ijs is gegaan. Het resultaat 
mag er dan ook zijn: een kloek boek dat alle aspecten van het beroepsonderwijs belicht, vanaf de eerste aan-
zetten aan het einde van de 19de eeuw tot de meest recente voorstellen voor het inrichten van doorlopende 
leerlijnen vmbo-mbo.

Het boek is chronologisch van opzet. Het begint bij het ontstaan van de eerste ambachtsscholen aan het 
eind van de 19de eeuw en volgt de ontwikkelingen in de tijd. Door het hele boek heen wordt niet alleen aan-
dacht besteed aan het technisch beroepsonderwijs, maar krijgt ook de ontwikkeling van het huishoud- en 
nijverheidsonderwijs, het economisch en administratief onderwijs en het agrarisch onderwijs systematische 
aandacht. Opmerkelijk en interessant is de aandacht die besteed wordt aan de ontwikkeling van het leerling-
wezen aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Klarus belicht de spanning tussen enerzijds 
de landelijke leerlingstelsels, die sectorgewijs waren georganiseerd, en anderzijds regionale leerlingstelsels, 
zoals in Drenthe, en hoe uiteindelijk de formele inbedding in het onderwijsstelsel het einde betekende van 
die regionale stelsels.

Veel aandacht is er in het boek voor het perspectief van de leraren. Dat krijgt vooral vorm in vele interviews 
met direct betrokkenen. Die betrokkenen zijn zorgvuldig gekozen, waardoor een eenzijdige randstedelijke 
blik wordt vermeden en er een breed beeld van de ontwikkelingen in het hele land wordt geschetst. De in-
terviews geven een goed beeld van hoe direct betrokken reageerden op beleidsontwikkelingen, maar soms 
ervaarde ik dat ook als een beperking. De individuele ervaring en beleving vraagt soms om tegenspraak en 
die is niet het hele boek door aanwezig. 

In de kantlijn van het boek wordt ook aandacht besteed aan de opleiding van leraren voor het beroepson-
derwijs, maar dat is niet de rode draad in het verhaal, eerder een zijlijn die het hoofdthema van het boek 
illustreert. Dat hoofdthema is de voortdurende spanning en strijd om de beroepsgerichtheid van het beroeps-
onderwijs. Het boek maakt treffend duidelijk hoe in het publieke debat en de politiek de algemene vorming 
voortdurend de overhand heeft. De uitbreiding van de onderwijstijd in de loop van de geschiedenis komt 
volledig ten goede aan de uitbreiding van het algemeen vormend onderwijs in casu de algemeen vormende 
vakken in het beroepsonderwijs. Soms impliciet, vaker expliciet, ligt daaraan het uitgangspunt ten grondslag 
dat het in het belang van jongeren is om algemene vakken zoals taal en rekenen te leren om zich in de maat-
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schappij staande te houden. Voorbereiding op (de intrede op) de arbeidsmarkt is in die opvatting secundair 
en draagt niet bij aan emancipatie van arbeiderskinderen. Dit gaat telkenmale ten koste van de beroepsge-
richte vakken. Zo evolueerden de ambachtsschool, huishoudschool, leao en ldo naar vmbo, dat niet meer 
beroepsgericht is maar voorbereidend op het middelbaar beroepsonderwijs. 

Door het boek heen krijg je het idee dat de auteur vindt dat andere keuzes mogelijk en wenselijk waren 
geweest, maar pas in het laatste hoofdstuk wordt deze keuze geëxpliciteerd. De onderschikking van de be-
roepsvorming aan de algemene vorming wijt de auteur aan de vooronderstelling dat er twee soorten intelli-
gentie zouden bestaan en dat die twee intelligenties hiërarchisch geordend zijn. Zo ontstaat een verdeling 
tussen hoofd en handen, tussen theorie en praktijk, die de maatschappelijke verhoudingen weerspiegelt. 
Uiteindelijk, concludeert de auteur, kan het onderwijs daaraan niets veranderen: als maatschappelijk ge-
zien handenarbeid lager gewaardeerd wordt dan hoofdarbeid, dan zie je dat ook terug in de status van het 
beroepsonderwijs. Dat is een wat somber makende conclusie: de vraag hoe die vicieuze cirkel doorbroken 
kan worden, stelt het boek niet. Het boek lezend kom ik tot de conclusie (en de auteur zal het daar vast mee 
eens zijn) dat het ter wille van de emancipatie van het beroepsonderwijs noodzakelijk is om het beroep en 
de beroepsvorming centraal te stellen als basis voor algemene en burgerschapsvorming in plaats van het 
beroepsonderwijs op te zadelen met de loden last van algemeen vormende vakken en bijhorende examens. 
Een eerste stap in dit proces is leraren opleiden die zich bewust zijn van de kracht van de beroepsvorming. 
Daarin slagen we als lerarenopleidingen nog te weinig.

Ruud Klarus heeft een zeer informatief en lezenswaardig boek geschreven, dat in mijn ogen tot de verplichte 
leerstof in de lerarenopleidingen zou moeten behoren, samen met het boek van Sjoerd Karsten, De hoofd-
stroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Zo kunnen toekomstige leraren een beeld krijgen van de enorme 
rijkdom van het Nederlandse beroepsonderwijs en geïnspireerd raken om bij te dragen aan een sterk en 
bloeiend beroepsonderwijs.

Auteur: Ruud Klarus, tot december 2016 lector Ontwikkelen van Competenties op de Werkplek aan de HAN
Recensent: Bert van Veldhuizen, tot augustus 2020 hoofddocent aan de Hogeschool van Amsterdam
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 Recensie

Bespreking van het boek ‘Stimuleren van 
schoolse taalvaardigheid bij rekenen’
Rachel Verheijen-Tiemstra, Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Nanke Dokter (2021). Stimuleren van schoolse taalvaardigheid bij rekenen. Tilburg University, 261 pagina’s, 
te downloaden via https://www.publicatie-online.nl/publicaties/nanke-dokter

‘Wat is de kracht van de taalontwikkelende leraar?’ is een vraag die lerarenopleider taal Nanke Dokter al 
langer bezighield en die de aanleiding vormde voor haar promotieonderzoek. Een zeer relevante vraag, want 
het is belangrijk dat (aankomende) leraren zich bewust zijn van de rol die taal speelt bij alle vakken en dat ze 
effectief kunnen handelen in verschillende taalgerelateerde situaties. Hierbij kunnen leraren schooltaalsti-
mulerend gedrag inzetten.

Gedecontextualiseerde en cognitief veeleisende taal, gericht op het overdragen en construeren van kennis op 
school, noemen we schooltaal. Leerlingen die beter zijn in schooltaal, presteren beter op school. Thuis wordt 
doorgaans een andere taal gesproken dan op school en dit maakt dat leerlingen die van huis uit niet ver-
trouwd zijn met schooltaal, afhankelijk zijn van leraren om zich deze taal eigen te maken. Daarom is het be-
langrijk dat (aankomend) leraren zich bewust zijn van de rol die taal speelt bij alle vakken. In haar onderzoek 
focust Nanke Dokter zich specifiek op de rol van taal tijdens de rekenles. In rekenen-wiskunde is het belang 
van taal immers groot: om wiskundig te redeneren hebben leerlingen abstracte taal nodig. Waar bijvoorbeeld 
een tafel thuis vier poten heeft, ligt dat in de rekenles anders. Kinderen moeten deze gedecontextualiseerde 
betekenis van ‘tafel’ kunnen begrijpen en laten zien dat ze het hebben begrepen. 

Het proefschrift bestaat uit twee delen. In Deel 1 onderzoekt Dokter welk schooltaalstimulerend gedrag lera-
ren basisonderwijs van groep 3 en 4 vertonen tijdens de rekeninstructie. Schooltaalstimulerend gedrag is te 
onderscheiden in schooltaalaanbod van de leraar en schooltaalstimulerende strategieën gericht op school-
taalbegrip of op schooltaalproductie van leerlingen. Dit onderzoek leverde een aantal relevante inzichten 
op. In de eerste plaats gebruiken leraren vooral strategieën gericht op het herformuleren van schooltaal 
naar de dagelijkse taal van de leerlingen, de zogenoemde power down gerichte strategieën. Complexe taal 
gebruikten ze minder vaak. Volgens Harper en Parkin (2017) is het van belang dat leraren pendelen tussen 
strategieën die gericht zijn op de dagelijkse taal van leerlingen (power down strategieën) en strategieën die 
gericht zijn op het veranderen van dagelijkse taal in de richting van schooltaal (power up strategieën). In 
haar onderzoek zag Dokter dat leraren meer gericht zijn op begrip dan op productie. Dat leidt tot gebruik van 
minder complexe taal, waardoor leerlingen niet in aanraking komen met alle schooltaalkenmerken. Daardoor 
krijgen leerlingen niet de kans deze complexe schooltaalkenmerken te leren. Dokter pleit er dan ook voor 
dat leraren meer strategieën inzetten die gericht zijn op productie door leerlingen: leraren mogen leerlingen 
meer uitdagen om schooltaal te gebruiken. Uit de observaties kwam naar voren dat de didactische werkvorm 
gesprek zich hiervoor het beste leent. Bij deze werkvorm zetten leraren meer power up strategieën in. Een 
ander resultaat uit Deel 1 van het proefschrift is dat kennis, vaardigheden en attitude over schooltaalstimule-
rend gedrag niet vanzelf blijken te leiden tot specifiek gedrag in de praktijk. 

Bovenstaande resultaten vormden het uitgangspunt voor de interventiestudie in Deel 2, waarin antwoord 
werd gegeven op de vraag hoe aanstaande leraren basisonderwijs effectief kunnen worden opgeleid in het 
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inzetten van schooltaalstimulerend gedrag tijdens de rekeninstructie. De interventie is ontworpen op basis 
van tien ontwerpcriteria voor effectieve programma’s. De effectiviteit van de interventie werd onderzocht door 
gebruik te maken van het integratieve model van professionele groei van Clarke en Hollingsworth (2002). Het 
accent van de interventie lag op het aanleren en inoefenen van de schooltaalstimulerende strategieën. De 
pabostudenten werd gevraagd bewust schooltaalstimulerende strategieën te gebruiken in de stagepraktijk, 
dat te filmen, te analyseren en erop te reflecteren. De interventie werd ondersteund met een website, www.
lesinschooltaal.nl. De resultaten van de interventiestudie laten zien dat het ontwikkelde interventieprogram-
ma van positieve invloed kan zijn op het schooltaalstimulerend gedrag van pabostudenten. Er werd vastge-
steld dat de interventie effectiever kan zijn als er beter aan bepaalde ontwerpcriteria wordt voldaan. Zo is 
van belang dat er samenhang is tussen de doelen van de interventie, de toetsing en de leeractiviteiten. In de 
praktijk is dit niet altijd het geval en zijn vakspecifieke doelen – gericht op rekenen/wiskunde – niet logisch 
verbonden met doelen die gericht zijn op schooltaalstimulerende strategieën. Het kan zijn dat studenten zich 
daardoor minder uitgenodigd voelen om dergelijke strategieën in te zetten tijdens de rekeninstructie. 

De belangrijkste les die Dokter heeft voor lerarenopleiders, is dat het op de opleiding van belang is om niet 
alleen aandacht te besteden aan kennis, attitude en vaardigheden, maar ook aan het inoefenen van didac-
tische vaardigheden. Hierbij is de stage noodzakelijk: studenten leren door bewust te handelen en door op 
hun handelen te reflecteren. Ze raadt opleiders aan om zelf ook schooltaalstimulerend gedrag voor te leven. 
Het advies aan de leraren om hun leerlingen vaker uit te dagen om schooltaal te produceren, geldt ook voor 
opleiders en hun studenten.

Auteur: Nanke Dokter, Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Recensent: Rachel Verheijen-Tiemstra, Fontys Hogeschool Kind en Educatie
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