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Wanneer u dit leest is het schooljaar 

alweer van start gegaan en hopelijk kunt 

u terugkijken op een mooi begin. Dit 

vind ik het bijzondere van onderwijs. Elk 

jaar begint de cyclus weer opnieuw, elk 

jaar is er weer een nieuw begin. Nieuwe 

gezichten, leerlingen en in ons geval 

studenten die, nog wat zoekend maar 

vol verwachting, rondlopen. Nieuwe 

groepsprocessen, nieuwe inhouden, 

vernieuwde werkwijzen, vaak een aantal 

nieuwe collega’s. En voor mij persoonlijk 

is dit ook weer een heel nieuw begin. 

Na 12,5 jaar met veel plezier bij de HAN 

te hebben gewerkt, mag ik nu aan het 

werk als directeur van Fontys Lerarenop-

leiding Tilburg. Daarom schrijf ik nu dit 

voorwoord  van Vector 25. 

In deze Vector staan verschillende 

interessante bijdragen die ik ten behoeve 

van dit voorwoord heb geclusterd in drie 

thema’s. Een aantal artikelen gaat in 

op vormen van onderwijsvernieuwing. 
Enkele studenten van de opleiding leraar 

Technisch Beroepsonderwijs experimen-

teren met de inzet van een robot in het 

onderwijs. In een andere bijdrage wordt 

verslag gedaan van projecten die hebben 

plaatsgevonden bij de lerarenopleiding 

Sittard en Tilburg in samenwerking met 

Kennisnet, onder de overkoepelende 

naam ‘Leren van de toekomst’. Alle pro-

jecten richten zich op de inzet van ICT 

in het onderwijs en zijn zó succesvol dat 

ze worden voortgezet. In het artikel ‘CSI 

mét mobieltjes in de klas’ kunt u het in-

terview met Arjen Wals lezen, hoogleraar 

Sociaal leren & Duurzame ontwikkeling. 

Hij pleit ervoor om in het onderwijs vaker 

te werken met vakoverstijgende pro-

jecten. We leven in een wereld waarin 

alles steeds meer met elkaar te maken 

heeft, een wereld met veel onderlinge 

afhankelijkheden. Deze vorm van inter-

disciplinair organiseren zouden we vaker 

terug moeten zien in het onderwijs. Tot 

slot is er een verslag over het Willem van 

Oranje College uit Waalwijk dat de finale 

van de Learning Challenge heeft bereikt. 

Locatiedirecteur Kees Smit vertelt trots 

over de wijze waarop zij met vier projec-

ten hun onderwijs vernieuwen. 

Rode draad is de ontwikkelingslijn van 

traditioneel leren naar gepersonaliseerd 

leren en coöperatief leren naar uiteinde-

lijk zelfgestuurd leren.

Behalve onderwijsvernieuwing is ook 

onderwijs en onderzoek een thema dat 

regelmatig terugkeert in dit nummer van 

Vector. Vereniging OMO heeft een nieu-

we website gelanceerd: Script! Onder-

zoek. In deze website worden schoolge-

bonden onderzoeksresultaten ontsloten 

waardoor we van en met elkaar kunnen 

leren. Een mooie ontwikkeling! In het 

artikel ‘Onderzoek bij lerarenopleidingen 

steeds vanzelfsprekender’ kunt u lezen 

hoe bij FLOT en FLOS het doen van 

onderzoek een plek heeft verworven in 

het curriculum en resultaten met elkaar 

worden gedeeld. Tevens is er een korte 

terugblik op de lectoraten Professionali-

sering van lerarenopleiders en Eigentijds 

toetsen en beoordelen die vier jaar 

geleden zijn gestart bij FLOT. 

Een derde thema dat in deze Vector op 

verschillende wijzen wordt aangesne-

den, is het leven lang leren. Zo is er een 

bijdrage over de BSL-projecten: regionale 

projecten, waarin VO-scholen samen 

met de lerarenopleidingen een aantal 

activiteiten uitvoert ten behoeve van de 

begeleiding van de startende leraren. In 

het artikel over het socratisch café staat 

beschreven op welke wijze lerarenoplei-

ders op systematische wijze stilstaan bij 

ethische dilemma’s in hun werk. Ook is 

er een kort verslag over het bezoek van 

Jean Murray van wie het gedachtegoed 

al jaren een inspiratiebron is voor FLOT 

om beginnende lerarenopleiders te  

begeleiden. Daarnaast kunt u lezen op 

welke wijze de PTH aan werknemers in 

de technische sector de mogelijkheid 

biedt om in een tweejarig programma  

opgeleid te worden tot praktijkopleider 

via een zogenaamd AD-traject. Boven-

dien is er een bijdrage over hoe FLOT in 

samenwerking met de Zeeuwse  

Academische Opleidingsschool (ZAOS) 

12 leraren opleidt tot Master of  

Education, de vroegere eerstegraads 

opleiding. 

Tot slot vindt u nog een artikel over hoe 

FLOT samenwerkt met Koning Willem 

I College in Den Bosch om ook in het 

mbo-onderwijs vorm te geven aan  

opleidingsscholen. Dit sluit goed aan bij 

de ontwikkeling om in de lerarenoplei-

dingen de afstudeerrichting beroeps-

onderwijs te realiseren. Daarnaast is 

er nog de vaste rubriek ‘Lesje geleerd’ 

waarin oud-student (en tevens een 

oud-collega van mij toen ik nog bij Stoas 

werkte) Marjo Frenk wordt geïnterviewd, 

voormalig wethouder in Tilburg.  Gijs de 

Bont, een andere oud-student van FLOT, 

vertelt over de projecten die hij  uitvoert 

in Zambia. Kortom, deze Vector is gevuld 

met inhoudelijke bijdragen, die u hope-

lijk interesseren en nog beter: inspireren. 

Rest mij u veel leesplezier te wensen en 

uw goede werk te blijven voortzetten! 

Yvonne Visser

Directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg



3nr. 25 • 2014 • Vector

Colofon

© september 2014  

Fontys Hogescholen

Vector is een uitgave van Fontys 

Lerarenopleiding Sittard (FLOS), Fontys 

Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en 

Fontys Bedrijfsmanagement, Educatie 

en Techniek.

Redactie: Henk Naaijkens,  
Erno Mijland, Jan de Jong,  
Christel Bierkens

Redactieadres:

h.naaijkens@fontys.nl

Adresmutaties:

directiesecretariaat-lero@fontys.nl

Vector op uw huisadres
Als u het op prijs stelt om Vector gratis 

thuis te ontvangen, stuur dan s.v.p. 

een e-mail naar  

directiesecretariaat-lero@fontys.nl

 

4	 ‘Fijn	als	je	me	aankijkt’
 Robocoach Charlie

7	 	Begeleiding	van	startende	
leraren	krijgt	veel	aandacht	

10	 	Yvonne	Visser	per	1	juni	
nieuwe	directeur	van	FLOT:	

  ‘In het onderwijs is het de 

persoon van de leraar die ertoe 

doet’

13	 Klaar	voor	de	toekomst
  Innovatieve projecten in Sittard 

en Tilburg

15	 		Socratisch	café	voorziet	in	
een	behoefte	

19	 Master	worden	in	Zeeland
  FLOT en ZAOS bieden samen 

MEd aan

22	 	Jean	Murray	is	inspiratiebron	
voor	FLOT-beleid	rondom	de	
rol	van	de		lerarenopleider

24	 	Script!	Onderzoek		
Vereniging OMO start website 

met  onderzoeksresultaten

25	 	A+O	Metalektro	en	Fontys	
leiden	professionele	prak-
tijkopleider	op

29	 	‘CSI	mét	mobieltjes	in	de	
klas’

  Van duurzaam denken naar 

duurzaam doen

32	 	Onderzoek	bij	de	lerarenop-
leidingen	steeds	vanzelfspre-
kender

35	 	Marjo	Frenk	
  Tentamenbriefjes sparen in een 

schoenendoos

37	 	‘Het	momentum	voor	een	
volgende	stap’

	 	Willem van Oranje College aan 

de slag met leren voor de 21ste 

eeuw

39	 	Terugblik	op	vier	jaar	
lectoraat	

41	 	Samenwerking	FLOT	en	Ko-
ning	Willem	I	College	wordt	
zichtbaar	in	de	opleidingen

44	 	‘Ik	wil	onderwijs	beter	
maken	dan	het	was’

  Gijs de Bont over zijn projecten 

in Zambia

47	 Column
	 Kort	nieuws

48	 Citaten
	 	Agenda

Inhoud
VECTOR
magazine

Anton van den Brink, directeur 
Fontys Lerarenopleiding Sittard

Yvonne Visser, directeur 
Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Gerard Lenssen, directeur
Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, 
Educatie en Techniek



4 Vector • nr. 25 • 2014

‘FIJN ALS JE  
ME AANKIJKT’

Robocoach Charlie

Tekst: Erno Mijland

Foto’s: Natalie Leeuwenberg
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Aan de ene kant een leerling, zittend op tafel tegenover hem 

een robot. Charlie heet hij. ‘Vind je mijn T-shirt mooi?’ De leerling 

antwoordt ‘ja’, terwijl zijn blik afdwaalt. ‘Ik vind het fijn als je me 

aankijkt’, reageert de robot.

De robot heet Charlie. Hij is geprogrammeerd door Niels Janssen, eerstejaars student 

van de opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs, studierichting ICT. ‘Op mijn stage 

werkte ik met enkele leerlingen met autisme. Het zijn kinderen die snel overprikkeld 

raken als ze iemand recht in de ogen moeten kijken. Dan draaien ze hun blik weg, vaak 

naar de grond. Omdat iemand aankijken belangrijk is in het sociale contact, bedacht ik 

een manier om dat te oefenen. Met een robot. Ik heb een gesprekje geprogrammeerd 

waarbij de robot voortdurend monitort of je hem blijft aankijken.’

Robotica
Niels ontwierp het programma in het kader van twee parallel lopende leerarrangemen-

ten in de studie. Docent Rick Vermulst: ‘In het vak Robotica onderzoeken studenten de 

technische mogelijkheden van een robot, in dit geval een zogenaamde NAO-robot. Over 

welke sensoren beschikt hij? Hoe programmeer je hem? Tijdens het project Robotica 

doen studenten onderzoek naar de vraag hoe je de robot in zou kunnen zetten in een 

onderwijsomgeving. Ze bedenken een specifieke toepassing, werken die uit en program-

meren de robot. Ze sluiten de leerarrangementen af met het verzorgen van een work-

shop waarin ze uitleggen en demonstreren wat ze hebben geleerd. De tijd is beperkt: ze 

hebben voor dit alles slechts tien weken.’

Charlie
De NAO-robot is ontwikkeld door een Frans bedrijf. Hij kan spreken en gesproken taal 

verstaan, gezichten en objecten herkennen, aanrakingen ‘voelen’, een voorwerp op-

pakken en het elders weer neerzetten. Hij beschikt over een harde schijf, over WiFi, een 

camera en allerlei sensoren. En hij kan op verschillende manieren geprogrammeerd wor-

den: met de programmeertaal Python, met een speciaal ontwikkelde visuele program-

meertaal of door de robot met de hand te bewegen en die bewegingen vast te leggen. 

Een pakketje met scripts wordt meegeleverd. Door gebruikers gemaakte scripts kunnen 

gedeeld worden met anderen via het internet. In de demonstratie door Niels nodigt 

Charlie de leerling uit tot een ‘high five’. Als de leerling de hand van de robot aanraakt, 

wordt dit geregistreerd. Het programma vertelt dat de robot dan een volgende vraag 

kan stellen: ‘Vind je mijn T-shirt leuk?’ Niels heeft Charlie zo geprogrammeerd dat als 

de gezichtsherkenning registreert dat de leerling wegkijkt, hij daarover een opmerking 

maakt: “Ik vind het fijn als je me aankijkt.” ‘Zo kan de leerling het aankijken oefenen in 

een voor hem of haar veilige situatie.’

Meer informatie over de robot vind je op www.aldebaran-robotics.com en  

op de website van Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool,  

www.fontys-educatief.nl/charlie. 
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Jammer...
Ik mag even met Charlie spreken. De demonstratie loopt niet helemaal vlekkeloos. 

Computerprogramma’s doen precies wat je ze hebt opgedragen. Een klein program-

meerfoutje leidt dan al snel tot vreemde resultaten. “Heb je nog vakantieplannen?” 

vraagt Charlie. ‘Ja’, zeg ik, zo duidelijk mogelijk. “Jammer...,” reageert de robot. 

Bovendien blijken de sensoren erg gevoelig voor ruis. Bij onvoldoende licht is het 

Charlie zelf die het ‘oogcontact’ kwijt raakt. Niels: ‘Er valt nog veel te verbeteren aan 

mijn programma. Je hebt echter beperkte mogelijkheden in tien weken. Maar door dit 

project ben ik geïnspireerd geraakt om verder te gaan, zowel met het programmeren 

van robots als met het onderzoeken van de educatieve mogelijkheden van robots voor 

kinderen met autisme. Ik denk er bijvoorbeeld aan een minor orthopedagogiek te 

gaan doen. Ook zou ik graag met de doelgroep zelf willen gaan testen, bijvoorbeeld 

via de scholen van vrienden van me die met kinderen met autisme werken. Maar dan 

wil ik eerst het programma uitbreiden en testen onder verschillende omstandigheden, 

zodat alle foutjes eruit zijn.’

Oefenen
De robot is niet bedoeld als vervan-

ger van de leraar, licht Vermulst nog 

toe. ‘Het is eerder een robocoach 

dan een roboteacher. Charlie biedt 

vooral ondersteuning aan de docent. 

Hij kan een welkome aanvulling zijn 

op het onderwijs om recht te doen 

aan verschillen tussen leerlingen en 

om iets te kunnen doen voor het 

groeiend aantal zorgleerlingen in het 

regulier onderwijs. Charlie kan een 

zwakke leerling helpen, een gevor-

derde leerling verdieping geven of 

leerlingen met zorgbehoefte of con-

centratieproblemen extra aandacht 

en ondersteuning geven. Zo zijn 

studenten met het idee gekomen om 

de robot te gebruiken als maatje om 

te overhoren. Je programmeert dan 

vragen over de lesstof, met de goede 

antwoorden. De leerling krijgt direct 

te horen of een vraag goed of fout 

beantwoord is. Charlie blijft altijd 

geduldig en kalm, al moet hij tien 

keer hetzelfde vertellen. En je kunt 

de uitleg waarom iets goed of fout is 

gewoon programmeren.’
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Begeleiding van 
 startende leraren 
krijgt veel aandacht 

Diploma op zak en dan aan de slag! Pas afgestudeerde  leraren 

hebben er zin in, maar er staat hen een uitdagende tijd te 

 wachten. Veel starters merken dat het niet meevalt om opeens 

volledig bevoegd leraar te zijn, met alle verantwoordelijkheden 

die daarbij horen.

Tekst: Quinta Kools

Foto’s: Natalie Leeuwenberg
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Om tegemoet te komen aan de startersproblematiek is vanuit 

het ministerie van OCW het initiatief genomen om in het hele 

land regionale projecten op te zetten waarin (universitaire) lera-

renopleidingen en vo-scholen samen kijken hoe ze beginnende 

leraren kunnen begeleiden bij de start van hun loopbaan. Deze 

projecten staan bekend onder de naam Begeleiding Startende 

Leraren (BSL).

Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) neemt deel aan twee van 

deze projecten. In het ene project wordt samengewerkt met de 

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) en met de Academi-

sche Opleidingsscholen Tilburg West, Zeeland en met enkele an-

dere scholen uit Midden- en West-Brabant. In het andere project 

werkt FLOT samen met de Eindhoven School of Education (ESoE) 

en met scholen uit de (wijde) omtrek van Eindhoven, waaronder 

het Stedelijk College Eindhoven, het Heerbeeck College, het 

Were Di en het Eckart College. 

Wat gebeurt er in de projecten?
Uitgangspunt in de projecten is dat de startende leraren een 

extra steuntje in de rug krijgen in de eerste drie jaar van hun 

loopbaan. De meeste scholen bieden natuurlijk al begeleiding 

aan starters, maar in dit project wordt het hele pakket van bege-

leiding extra onder de loep genomen en uitgebreid. 

De BSL-projecten zetten in op een aantal aspecten:

1.  Verminderen van de werkdruk van startende leraren, bijvoor-

beeld ook in de toedeling van klassen (lesgeven aan parallel-

klassen scheelt voorbereidingstijd) of niet lesgebonden taken.

2.  Enculturatie (het overdragen van de schoolcultuur) in de 

school en het schoolbeleid, bijvoorbeeld door het inschake-

len van een ‘buddy’ uit de eigen sectie of eigen team die de 

starter wegwijs maakt.

3.  Begeleiding van de ontwikkeling van de startende leraar door 

coaching, intervisie en feedback. Voor de begeleiding van de 

starters is een driejarige gefaseerde opbouw ontworpen.

 a.  In het eerste jaar is de coaching gericht op ‘overleven’. De 

coaching vindt plaats met behulp van video-feedback door 

een daarin getrainde coach. 

 b.  Het tweede jaar van het leraarschap staat in het teken van 

groei in bekwaamheid en de verdere ontwikkeling van 

praktijkkennis. De tweedejaars leraren werken samen met 

ervaren leraren in een videoclub waarin ze elkaars lessen 

bespreken en analyseren. De focus in deze gesprekken 

is niet gericht op het beoordelen of uitwisselen van tips, 

maar op het onderzoeken en onderling bevragen van aan-

namen, overtuigingen en idealen en normatieve en morele 

keuzes. 

 c.  In het derde jaar staat verdieping van de vakdidactiek cen-

traal. In dit jaar bestaat de professionele ontwikkeling uit 

deelname aan (bovenschoolse) vakdidactische netwerken 

met vakgenoten waarin lesson studies worden uitgevoerd. 

Dat is een methodiek waarmee leraren gezamenlijk een les 

ontwerpen, deze les geven en gezamenlijk nabespreken. 

4.  Daarnaast bieden de twee verschillende projecten een aantal 

centrale bijeenkomsten aan voor starters: Masterclasses in het 

Tilburgse en ‘Identity workshops’ in het Eindhovense project. 

De deelnemende scholen dragen zorg voor de eerste twee 

punten. FLOT en de beide universitaire lerarenopleidingen spelen 

met name een rol bij de laatste twee punten, waarbij zij de bege-

leiders in de scholen coachen in het (verder) ontwikkelen van de 

professionalisering en ondersteuning van starters. 
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Expertise vanuit FLOT
Binnen FLOT is veel expertise in de verschillende begeleidings-

vormen die aan bod komen. Dr. Rita Schildwacht is projectleider 

namens FLOT. Zij is een ervaren fcd en promoveerde twee jaar 

geleden op onderzoek naar vormen van collegiaal leren met 

behulp van video-feedback. Geen wonder dus dat zij met veel 

enthousiasme in dit project gestapt is. ‘Onze rol is het coachen 

van de begeleiders om daarmee de begeleidingskracht binnen 

de scholen verder te versterken. Sommige scholen doen al heel 

veel voor starters, andere minder. We hopen met dit project bij te 

dragen aan uitwisseling tussen scholen en aan het inbedden van 

deze begeleidingsstructuur op de scholen’. 

Het project zelf is een groeimodel: in het schooljaar 2014-2015 

starten er in het Eindhovense project vijftien scholen en in 

het Tilburgse achttien. Voor andere scholen die belangstelling 

hebben, bestaat de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. 

Aanmelding kan vanaf nu, waarna vanaf 2015-2016 de school 

volledig kan participeren in het project. Het project loopt nog 

tot de zomer van 2017. Het is de ambitie van het ministerie dat 

uiteindelijk 80% van alle scholen meedoet. 

Onderzoek 
Alle BSL-projecten (dus ook die van andere regio’s) doen mee 

aan een onderzoek dat wordt gecoördineerd door de Rijks 

Universiteit Groningen. Startende leraren worden gevolgd in hun 

ontwikkeling met observatie-instrumenten en vragenlijsten. Zij 

krijgen daar desgewenst zelf individuele, vertrouwelijke feedback 

over- en op landelijk niveau wordt de ontwikkeling van de hele 

groep starters bijgehouden. Dit onderzoek kan nieuwe aangrij-

pingspunten bieden voor de begeleiding van startende leraren 

en voor de opleiding van aankomende leraren. 

Naast het landelijke onderzoek wordt ook op projectniveau on-

derzoek gedaan, waarbij de startende leraar niet extra wordt be-

last. Het lectoraat Professionalisering van Leraren en Lerarenop-

leiders van FLOT is daarbij actief betrokken. Lector Quinta Kools 

zegt hierover: ‘Ons onderzoek is drieledig. Ten eerste willen we 

natuurlijk weten hoe de deelnemers het traject waarderen, zodat 

we eventuele knelpunten kunnen bijstellen. Ten tweede zijn we 

geïnteresseerd in de ontwikkeling van de starters én van hun 

coaches. Wat is voor ieder van hen de leeropbrengst van het 

traject? En ten derde zijn we benieuwd of dit traject ook leidt 

tot verandering in het beleid van scholen, bijvoorbeeld ook voor 

de professionalisering van overige leraren. De opbrengst voor de 

scholen staat voor ons in dit onderzoek centraal’. 

Meer informatie of deelnemen?
Bent u geïnteresseerd in dit project? Meer informatie over het 

project is te vinden op www.delerarenagenda.nl (agendapunt 

4: een goed begin voor startende leraren). 

U kunt zich aanmelden voor deelname in 2015-2016 (de groep 

voor 2014-2015 is helaas al vol) bij de projectleiders. 

•  Scholen uit de omgeving Eindhoven en uit Limburg kunnen 

contact opnemen met Gonny Schellings (g.l.m.schellings@

tue.nl) van het Eindhovense project. Bekijk ook de brochure 

van ESoE op http://www.tue.nl/universiteit/over-de-

universiteit/eindhoven-school-of-education/innoveren/

begeleiding-startende-leraren/

•  Scholen in Midden- en West-Brabant en Zeeland kunnen 

zich aanmelden voor het Tilburgse project met Rian Aarts 

(A.M.L.Aarts@uvt.nl). 

•  U kunt ook een mail sturen aan Rita Schildwacht 

(m.schildwacht@fontys.nl), die vanuit FLOT de coördinatie 

voert over het project. 
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Yvonne Visser per 1 juni  
nieuwe directeur van FLOT: 
‘In het onderwijs is het de  persoon 
van de leraar die ertoe doet’
Tekst: Henk Naaijkens
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Ze is tijdens het gesprek pas vier weken in 

dienst, dus een kersverse directeur van FLOT. 

Met een onderzoekende blik kijkt ze nog rond, 

maar tevredenheid tekent zich af. En ze laat 

ook af en toe een royale lach ontsnappen. ‘Ik 

ben hier met open armen ontvangen, het is een 

rijkdom dat je zoveel mensen mag leren ken-

nen’, merkt ze op. ’Mijn drive is dat ik me sterk 

verbonden voel aan het vak van lerarenopleider. 

Leraren kunnen het verschil maken en ik vind 

het belangrijk dat ik daaraan kan bijdragen.’

Eigenlijk had ze nog even directeur van de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen (HAN) willen blijven. ‘Maar Marcel Wintels - hij heeft 

mij in 2005 als directeur bij de HAN benoemd - verleidde mij tot 

een gesprek om samen met hem en Nienke Meijer “bij te pra-

ten”. Het bleek een vooropgezette tactiek en het gesprek was 

dermate inspirerend dat ik beloofde na te denken over de baan 

als directeur van FLOT. Na een week bedenktijd heb ik gezegd: ik 

doe het, ik wil er voor gaan! 

Een van de dingen die me bij Fontys inspireert, is de besturings-

filosofie. Het is een platte organisatie waardoor je als instituuts-

directeur de integrale verantwoordelijkheid hebt. Dat spreekt me 

aan. Een ander interessant punt vind ik 

dat binnen FLOT de bacheloropleidingen, 

de masteropleidingen en de lectoren bin-

nen één instituut aanwezig zijn. Dat vind 

ik een hele mooie combinatie. Hier zit ont-

zettend veel kracht en capaciteit waarmee 

je een volledig palet kunt bieden.’ 

Bevlogen
Na twee maanden sabbatical begint ze 

aan deze klus. ’Ik kijk met veel plezier en 

liefde terug op mijn tijd bij de HAN, waar 

ik heel veel heb geleerd. De afgelopen 

weken heb ik vooral gewandeld, gefietst 

en gelezen. Voor het eerst in mijn werkend leven ben ik er twee 

maanden uit geweest. Het was heerlijk, ik gun het iedereen. 

Ik had ook weer eens tijd om vrienden te bezoeken, want een 

baan als directeur is wel topsport. Het is hard werken, leuk 

werken, maar je houdt weinig vrije tijd over. Ik ben hier op 1 juni 

dus goed “bijgetankt” begonnen. Ik had al even aan de sfeer 

geproefd, want ik maakte eerder kennis met het MT en stelde 

me tijdens een innovatieochtend voor aan de medewerkers. 

Wat me opvalt is dat de mensen die ik gesproken heb allemaal 

zeer bevlogen zijn. Ze leiden met hart en ziel studenten op tot 

leraren, dat is mooi om te zien.’

De doorgroeibekwame leraar
Dat brengt haar bij het beroep van de leraar. ‘Ik vind het een 

goede zaak dat er steeds meer aandacht is voor verdere door-

groei. Dat je leerproces nog lang niet ten einde is wanneer je je 

diploma hebt behaald. We moeten niet alleen startbekwame, 

maar juist doorgroeibekwame leraren opleiden. Onze afgestu-

deerden moeten zich ervan bewust zijn dat ze zich verder moe-

ten ontwikkelen en daarvoor moeten wij ze tijdens de opleiding 

de handvatten aanbieden. Een onderzoekende houding om je ei-

gen functioneren, je eigen praktijk gericht te kunnen verbeteren 

vind ik daarin een belangrijk aspect. Een ander aandachtspunt, 

dat hier logisch uit voortvloeit, vind ik de voortgezette profes-

sionalisering van de docent. We hebben als lerarenopleiding niet 

alleen de functie om studenten op te leiden. Er ligt mijns inziens 

ook de opdracht om samen met het werkveld vorm te geven 

aan deze professionalisering. We hebben veel kwaliteit in huis en 

hetzelfde geldt voor het werkveld: laten we met elkaar samen-

werken om dit te bereiken. Als het gaat om kennisontwikkeling 

of kennisdeling kunnen we een spil in de regio zijn. Samen van 

en met elkaar leren. Ik houd van open deuren, opleiden in de 

school vind ik een mooie ontwikkeling: van binnen naar buiten, 

van buiten naar binnen. Samen werken aan een optimaal cur-

riculum, zodat de “praktijkschok” zo klein mogelijk is. We zien 

nog te veel docenten uitvallen in de eerste paar jaar dat ze in het 

onderwijs werken, dat is natuurlijk erg jammer.’ 

Persoonsvorming
‘Wat we eraan kunnen doen om die uitval te beperken? De laat-

ste jaren is er veel aandacht voor de begeleiding van startende 

leraren. Dat vind ik een goede ontwikkeling en het staat ook bij 

het ministerie op de agenda. Wanneer je leraren goed begeleidt 

in de eerste vijf jaar van hun loopbaan 

dan kun je daarmee de uitval vermin-

deren. Het gebeurt regelmatig, dat de 

nieuweling de moeilijkste klassen krijgt. 

Dat moeten we niet willen… 

Ja, dan heb je het over het imago van de 

leraar, wat kun je daar aan veranderen? 

Mijn opvatting is dat in het onderwijs 

de persoon van de leraar ertoe doet. 

Als leraar neem je jezelf mee als mens. 

Daarvan moet hij zich bewust zijn, en 

hij moet ook de leerling zien als uniek. 

Persoonlijkheidsvorming vind ik voor een 

leraar heel belangrijk.

Er is heel lang een accent geweest op de kwalificerende functie 

van het onderwijs en de meetbaarheid ervan. Maar er is meer… 

Daarom ben ik blij met geluiden van iemand als Gert Biesta, on-

derwijspedagoog en hoogleraar aan de Universiteit van Luxem-

burg. Hij stelt expliciet dat de zin en richting van het onderwijs 

bepaald zou moeten worden door drie domeinen, niet alleen de 

kwalificatie, maar ook de socialisatie en de subjectivering ofwel 

persoonsvorming. Deze drie domeinen zouden gedurende de 

schoolperiode met elkaar in evenwicht moeten zijn. Dat vind ik 

een inspirerende gedachte.’ 

‘Als leraar neem je 
jezelf mee als mens. 

Daarvan moet hij zich 
bewust zijn, en hij 

moet ook de leerling 
zien als uniek’ 
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Gelijke rechten
‘Of ik een feministe ben? Nee, ik ben gewoon vrouw, maar ik 

ben me wel bewust van de strijd die is gestreden voor gelijke 

rechten. Ik houd van een goede balans. Ideaal in een team is 

fiftyfifty. De discussie over diversiteit in het onderwijs loopt al 

jaren. Toen ik pabodirecteur was heb ik de stage in de kleu-

tergroep in het eerste jaar omgezet in een middenbouwstage. 

Veel jongens haakten namelijk af bij deze kleuterstage. In het 

tweedegraadsgebied is de verhouding mannen en vrouwen 

redelijk in balans, hoewel het per vak verschilt. Gelukkig zie je 

de laatste jaren in de bètavakken een toename van meisjes.’

Theezakjesmodel
Als voorzitter van ADEF is Yvonne Visser goed op de hoogte 

van de landelijke agenda. Een belangrijk advies dat dit jaar is 

gegeven is het rapport van Rinnooy Kan: Flexibel hoger onder-

wijs voor volwassenen. ‘Dat kan voor de deeltijdopleidingen in 

Nederland verstrekkende gevolgen hebben. Als je door je oog-

haren kijkt dan is het deeltijdonderwijs in Nederland vaak een 

aftreksel van het onderwijs in de voltijd, ook wel het theezak-

jesmodel genoemd. Als je recht wilt doen aan het type student 

in het deeltijdonderwijs, dan moet je dit type onderwijs flexi-

beler inrichten. Rinnooy Kan formuleert een aantal concrete 

aanbevelingen in de richting van experimenteren met flexibele 

routes, onderwijs meer online aanbieden, erkennen van eerder 

of elders verworven competenties, versterken van het gebruik 

van de werkplek en de wet- en regelgeving aanpassen om dit 

alles mogelijk te maken. Ik kan mij hier goed in vinden. Het 

is nog even wachten op de reactie van de minister, maar het 

zou mooi zijn wanneer de wet- en regelgeving inderdaad meer 

ruimte zou gaan bieden om voor de deeltijdopleidingen meer 

op maat gerichte programma’s in te richten die echt anders 

zijn dan de voltijdopleidingen. Tevens heeft Rinnooy Kan gead-

viseerd te gaan experimenteren met vraagfinanciering, waarbij 

studenten vouchers of beurzen krijgen om zelf onderwijs in 

te kopen. Dat is een hele nieuwe bekostigingssystematiek. 

Gezien de grote hoeveelheid deeltijdstudenten die wij hebben 

heeft het voor ons veel impact als dat doorgaat. Iets om nauw-

lettend te volgen en tijdig op te anticiperen.’

Speerpunten
‘De voorbereiding van de visitatie staat op de agenda. Dat is 

altijd een inspannende klus voor het hele team. Eigenlijk vind 

ik dat je iedere dag visitabel zou moeten zijn. Als onderwijs-

instelling moet je transparant zijn. We worden betaald uit 

publieke middelen, dus je moet je ook kunnen verantwoorden. 

Evenals bij veel andere opleidingen in het hoger onderwijs 

zal het verder implementeren van de leerlijn onderzoek en 

het opzetten van goede toetsbouwwerken aandacht verdie-

nen. Ook het verder intensiveren van de samenwerking met 

het werkveld in vormen van samen opleiden en voortgezette 

professionalisering zal op de agenda komen te staan. Meer 

speerpunten wil ik nu niet noemen, ik zit echt nog in de ori-

enterende fase. Ik wil eerst FLOT en de omgeving beter leren 

kennen voordat ik hierover uitspraken doe.’ 

‘Eigenlijk vind ik dat 
je iedere dag visitabel 
zou moeten zijn, als 
onderwijsinstelling 
moet je transparant 

zijn’
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De projecten heten ‘Leren van de Toekomst’ en ‘Duurzaam innoveren met ict’. Bij de Fontys Lerarenopleidingen in 

Sittard en Tilburg zijn het afgelopen jaar verschillende kleine projecten opgestart die gebruik maken van ict en 

van sociale media. Staat de toekomst bij de twee opleidingen nu stevig op de kaart? Vector kijkt terug én vooruit 

met Linda Gijsen en Maurice Smeets. 
Tekst: Jan de Jong

Foto’s: Natalie Leeuwenberg

In vergelijking met andere lerarenopleidingen is Fontys Leraren-

opleiding Sittard (FLOS) best klein. Maar de ambities zijn groot. 

Zo zijn er kort voor de zomervakantie van 2013 in samenwerking 

met Kennisnet onder de overkoepelende naam ‘Leren van de 

toekomst’ maar liefst zes deelprojecten opgestart die zich richten 

op onderwijs en ict. Meteen aan het begin van het gesprek meldt 

coördinator Maurice Smeets trots: ‘Alle zes zijn ze gelukt. En alle 

zes worden ze ook voortgezet. We hebben het afgelopen jaar veel 

dingen geleerd en nu gaan we verder, ook met nieuwe projecten.’

Hoewel de mensen van FLOS veel zelf moesten (en konden!) 

doen, had de samenwerking met Kennisnet zeker meerwaarde. 

‘Nieuwe ontwikkelingen publiceerden we op hun weblog en we 

hebben ook een keer of vijf op beurzen en bij presentaties een 

bijdrage geleverd,’ vertelt Smeets. ‘Door de afspraken met Ken-

nisnet móet je leveren, en dat is een goede stok achter de deur.’

De collega’s die bij de projecten betrokken zijn, werden door 

FLOS allemaal op woensdagochtend uitgeroosterd voor dit werk. 

Op die momenten was iedereen aan het werk en was er ruimte 

voor overleg waarbij ook directeur Anton van den Brink regelma-

tig aanschoof.

peerScholar en Algodoo
In een van de Sittardse projecten gingen Lotte Lathouwers en 

Harold Koolen aan de slag met peerScholar. Dat programma 

is door Steve Joordens en Dwayne E. Paré aan de universiteit 

van Toronto ontwikkeld om schrijfopdrachten in grote klassen 

te kunnen sturen. Maar de mogelijkheden zijn groter. In Sittard 

wordt het gebruikt om studenten (anoniem) aan elkaar te kop-

pelen om feedback op elkaars werk te geven. Die anonimiteit 

is belangrijk: studenten weten niet wiens werk ze onder ogen 

krijgen en kunnen daardoor objectiever feedback geven. De 

maker kan vervolgens ook het gegeven commentaar weer be-

oordelen. In een volgende ronde verbeteren studenten hun werk 

op basis van de gegeven feedback. Op die manier stijgt zowel de 

kwaliteit van het eindproduct als van de feedback. Smeets: ‘Zo’n 

product kan van alles zijn. Niet alleen teksten in Word, maar ook 

Powerpoint-presentaties of bijvoorbeeld films. De docent houdt 

intussen natuurlijk wel zicht op ieders bijdrage.’

Een andere collega, Jos Smits, is met Algodoo aan de slag ge-

gaan. Dat is een in Zweden ontwikkeld programma dat de echte 

wereld in een simulatieomgeving nabootst. Het wordt vaak ge-

bruikt om technische systemen te illustreren. Maar in een onder-

wijssituatie kun je er bijvoorbeeld heel goed mee laten zien hoe 

zwaartekracht werkt of hoe water stroomt. Studenten verwerven 

op die manier moderne vakdidactische inzichten en leren hoe ze 

een simulatieomgeving kunnen gebruiken om ontdekkend en 

ontwerpend leren met hun eigen leerlingen vorm te geven. 

Maurice Smeets heeft samen met Frank Schure ook een eigen 

project: samenwerkend leren op afstand. ‘Iedere student heeft 

bij ons toch al een Google-account, omdat we een weblog in 

de stage gebruiken. Daardoor kunnen ze makkelijk van andere 

Googleproducten gebruik maken, zoals hangouts, Google 

Docs en Google Drive. Het was een regelrechte eyeopener voor 

studenten om te zien hoe je tegelijk en plaatsonafhankelijk kunt 

samenwerken aan één document.’

Moeilijk is niet goed
Het succes van de projecten lag volgens Smeets ook aan het feit 

dat docenten alles zelf hebben ontwikkeld en hun studenten 

KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST
Innovatieve projecten in Sittard en Tilburg
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daar meteen in hebben meegenomen. Echte programmeurs zijn 

er niet aan te pas gekomen, omdat iedereen gebruik maakte 

van bestaande programma’s, zoals de hierboven genoemde 

peerScholar, Algadoo of Google. Maar ook de projecten zijn 

niet allemaal even nieuw. Smeets: ‘We liggen dicht tegen de 

Duitse grens aan en hadden daardoor al een project ‘Ontmoet 

de buren’ waarbij Nederlandse havo 2-leerlingen contact hadden 

met leerlingen van Gruppe 8 van de Realschule uit Heinsberg. 

Dat project is nu geïntensiveerd door gebruik te maken van 

eTwinning, een programma dat internationale samenwerking in 

het onderwijs faciliteert.’

Het enige project dat door studenten wat minder enthousiast is 

ontvangen, was het project rond videoconferentie. 

‘Leren van de toekomst’ krijgt in Sittard in ieder geval ook in de 

toekomst een vervolg. Maurice Smeets: ‘De projecten van dit 

jaar worden zeker voortgezet. En er gaan volgend jaar weer acht 

andere collega’s met zo’n vijf nieuwe innovatieve projecten aan 

de slag.’ Ook die nieuwe deelnemers zullen in eerste instantie 

veel zelf uit moeten zoeken. Maar de software is er en inhou-

delijk blijken docenten veel te kunnen. Volgens Smeets is een 

belangrijk uitgangspunt daarbij: ‘als een tool moeilijk is, is hij niet 

goed’. ‘Verder zijn er eigenlijk maar twee criteria. Allereerst moet 

het zin hebben voor onze studenten. En vervolgens moeten zij 

het weer kunnen gebruiken bij hun eigen leerlingen.’

Olievlek
In Tilburg coördineert Linda Gijsen het project ‘Duurzaam inno-

veren met ict’. De opzet is bescheidener dan in Sittard, maar ook 

hier ligt samenwerking met Kennisnet aan de basis. ‘De in 2009 

en 2013 vastgestelde Kennisbasis ict is ons uitgangspunt,’ aldus 

Gijsen. ‘Het is de bedoeling dat we dit jaar afsluiten met een dui-

delijke visie op duurzaam innoveren en de plaats van ict daarin. 

Het afgelopen jaar is eigenlijk meer een “zoektocht” geweest.’

Toch zijn er ook bij FLOT een viertal deelprojecten ontwikkeld. Ze 

zijn evenredig verdeeld over de teams. Zo heeft Astrid Oomens 

(bèta-team) onderzocht hoe je in een virtuele omgeving als 

Second life via OpenSim kunt gebruiken voor onderwijsdoelein-

den. Tim Favier (gamma-team) is met Flipping the Classroom aan 

de slag gegaan en Marina Bouckaert (alfa-team) heeft geëxperi-

menteerd met het doorsturen van zelf opgenomen hoorcolleges. 

Barend van de Ven (kopopleiding) heeft samen met Adriaan 

Broeders studenten op afstand begeleid via Lync. 

‘Het zijn natuurlijk waardevolle projecten,’ legt Linda Gijsen uit, 

‘maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat die nu automa-

tisch door de andere opleidingen worden overgenomen. Wij 

sturen eerder aan op een olievlek-effect. Het is de bedoeling 

dat mensen op ideeën gebracht worden en vervolgens zelf met 

eigen plannen komen. Het is tenslotte aan de verschillende 

opleidingen om naar vormen te zoeken die bij hun specifieke 

opleiding passen.’

Voorbeeldenbank
De visie waar Gijsen het over heeft, moet uiteindelijk door het 

management van FLOT vastgesteld worden. ‘Ik stel me zo voor 

dat die vooral attitudes en competenties van studenten en oplei-

ders beschrijft,’ zegt ze. ‘Het is in ieder geval van belang dat de 

drie domeinen ‘gedekt’ worden.’ 

Net als haar Sittardse collega constateert Gijsen dat er van alles 

op de markt is voor leerlingen en studenten, maar niet voor 

opleiders. ‘Er bestaat niet zoiets als een voorbeeldenbank.’ 

Docenten moeten dus veel zelf uitvinden en vanaf de grond 

opbouwen. Juist daarom is het belangrijk dat dat visiedocument 

er straks ligt. Opleidingen, of zelfs individuele docenten, kunnen 

dan op basis daarvan zelf aan de slag met innovatieve projecten. 

Het antwoord op de vragen en de wensen is nu dus echt aan de 

verschillende opleidingen binnen FLOT.
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Socratisch	café	voorziet	
in	een	behoefte	
Docenten hebben in de hectiek van het schooljaar vaak te weinig tijd om stil te staan bij lastige 

thema’s. Het Socratisch café geeft aan deelnemers de gelegenheid om met elkaar hierover in  

gesprek te gaan. De dialoog blijkt in een behoefte te voorzien:  

de ervaring om drie uur met elkaar te kunnen praten wordt als een luxe ervaren. 

‘Het initiatief is ontstaan vanuit het lectoraat Beroepsethiek van 

de leraar’, vertelt Claudia van Werkhoven. Samen met Simona 

Boersma treedt zij op als gespreksbegeleider van het Socratisch 

café. ‘Omdat ik deel uitmaak van de kenniskring kregen we een 

training socratische gespreksvoering aangeboden. Binnen mijn 

colleges bij de vakgroep Nederlands en in mijn gastcolleges bij 

de minor filosofie en ethiek ben ik al regelmatig bezig met de 

socratische methode. Mijn gedachte was dat ook docenten er 

behoefte aan hebben om eens langduriger stil te staan bij onder-

wijskundige thema’s en daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Daarom ben ik gaan inventariseren of er bij FLOT animo bestond 

voor een Socratisch café. Er bleken 25 geïnteresseerden te zijn.’

Tekst: Henk Naaijkens
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Belang
‘Het belang van de Socratische Gespreksvoering, de dialoog, 

is bij uitstek een gespreksvorm om echt dingen van elkaar te 

weten te komen’, legt ze uit. ‘Het is ook een onderzoekende 

manier om iets van jezelf te weten te komen. De achterliggende 

gedachte is dat socratische gesprekken kunnen bijdragen aan 

een beroepshouding. Je leert nadenken over thema’s binnen de 

praktijk van het onderwijs, je gaat jezelf meer verdiepen in wat je 

daar meemaakt. Degene die in het socratisch gesprek bevraagd 

wordt gaat systematisch nadenken over een situatie die zich 

feitelijk heeft voorgedaan. Dat werkt heel onderzoekend naar 

jezelf, je leert iets van de situatie die zich heeft afgespeeld. Het 

kan zijn - door de vragen die gesteld worden en het zelfinzicht 

dat je daardoor hebt verworven - dat je mening over een geno-

men beslissing tot een andere uitkomst leidt. Je komt er tijdens 

zo’n gesprek ook soms heel erg achter dat je bepaalde aanna-

mes of oordelen hebt over een kwestie. Dat vind ik een van de 

mooie kanten van het socratisch gesprek: dat onder de ervaring 

die iemand heeft een aanname ligt waardoor je wel of niet iets 

doet, iets zegt of naar iets handelt. Het is aan de groep of de 

gespreksbegeleider om te kijken wat daar nu aan ten grondslag 

ligt. Daardoor ontwikkel je een bewustzijn waarmee je gaat 

nadenken over je oorspronkelijke standpunt.’

Methode
Van Werkhoven drukt de essentie van het socratisch gesprek als 

volgt uit. ‘Het model van Socrates wordt ook wel een vroed-

vrouw genoemd. Hij creëert met zijn methode de voorwaarde 

om een bevalling te laten plaatsvinden zodat iemand zelfinzicht 

krijgt. Het zit al in je, alleen moet het door middel van de goede 

vragen zichtbaar worden gemaakt. Het socratisch gesprek 

probeert jou een helder inzicht te verschaffen of een standpunt 

duidelijk te maken dat jij hebt over bepaalde vragen of over 

een bepaalde kwestie. Met behulp van de juiste vragen ga jij 

kijken of die waarheid, ervaring of bewering die jij hebt juist is. 

Het is een onderzoekend gesprek. Maar het is ook een gesprek 

met een duidelijke structuur, het is een methode. Het gesprek 

verloopt in een aantal fasen en alles wat je tegen iemand zegt 

moet onderbouwd worden met argumenten. Het is niet: we 

gaan even zitten filosoferen en dan zien we wel wat er uitkomt. 

Het gaat specifiek over één ervaring en dat is voor degene die 

de casus inbrengt en bevraagd wordt soms lastig. Maar ook voor 

de anderen kan de methode verhelderend werken. Omdat je je 

eigen inzichten en ervaringen toetst aan de reacties van degene 

die bevraagd wordt, ben je ook over jezelf aan het nadenken. 

Het socratisch gesprek is dus niet alleen leerzaam voor degene 

die de casus inbrengt, maar ook voor de anderen.’

Democratisch
Het socratisch gesprek verloopt langs methodische lijnen, maar 

er is ook veel ruimte voor eigen inbreng. Van Werkhoven: ‘Je 

kunt het socratisch gesprek op veel manieren invullen, je mag 

als deelnemer je eigen accenten aanbrengen. Wij, de gespreks-

begeleiders, hebben ervoor gekozen om zelf een aantal vragen 

te formuleren waaruit de deelnemers een keuze kunnen maken. 

Maar de groep kan zelf ook een vraag formuleren, dat is een 

beetje afhankelijk van de tijd. Iedereen moet hiermee uit de 

voeten kunnen, daarom is het een voorwaarde dat het proces 

democratisch verloopt. Niemand uit de groep mag weerstand 

hebben tegen de vraag die uiteindelijk wordt gekozen, deze 

moet door iedereen als betekenisvol worden ervaren.’

Stilstaan bij professionaliteit 
‘Uit onderzoek blijkt dat mensen die een of twee keer een Socra-

tisch gesprek hebben bijgewoond, beter kunnen luisteren, beter 

de kern uit een verhaal kunnen samenvatten en beter in staat 

zijn zich in de ander in te leven. Wat ik het belangrijkst vind: dat 

mensen in de hectiek van de dag kunnen stilstaan bij hun eigen 

professionaliteit, hun eigen ethische dilemma’s die ze in het werk 

tegenkomen. En dat ze op die manier een bepaalde gespreks-

houding bij hun studenten kunnen ontwikkelen, die deze hou-

ding weer meenemen naar hun eigen situatie. Een luisterende, 

onderzoekende, open houding, waarbij je niet meteen je eigen 

mening vooropstelt. 

Ik waardeer de interesse van collega’s, ze reageerden erg enthou-

siast. Daarom zijn we van plan om het Socratisch café minimaal 

twee keer op de jaarkalender te zetten: in het voor- en najaar.’ 

Simona BoersmaClaudia van Werkhoven
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WILBERT VELEMA,  
DOCENT ECONOMIE 

‘Eerst werd aan alle deelnemers gevraagd een actuele situ-

atie te beschrijven die ze hadden meegemaakt met een 

student. De casus die ik inbracht werd het meest geschikt 

bevonden, omdat deze een duidelijk markeerpunt had. Het 

ging om een student die te laat was voor een bespreking 

van een beslissend tentamen omdat hij de trein had gemist. 

Doordat ik hem toch hielp, week ik af van de gemaakte 

afspraken. Tijdens het socratisch gesprek merkte ik dat ik 

geneigd was om argumenten te noemen die in mijn voordeel 

spraken. Maar daar werd door de anderen snel doorheen 

geprikt. Omdat ik me kwetsbaar opstelde werd ik terugge-

worpen op de naakte waarheid: wat heb ik exact gedaan en 

wat was mijn beleving daarbij?

Wat meehielp was dat ik de setting om hierover te praten 

prettig vond: je kent elkaar en je wilt van elkaar leren. Dat 

geeft een veilig gevoel en daardoor openheid in het gesprek. 

Hierdoor was ik goed in staat om de situatie te analyseren: 

waarom heb ik gehandeld zoals ik deed? Maar de vraag of 

ik het nu weer zou doen vond ik een lastige. Van nature 

houd ik mij aan een afspraak, er tussendoor fietsen is niet 

mijn stijl. Maar ja, de trigger was dat ik de student nog een 

kans wilde geven om zijn module te halen… ‘Eigenlijk ben je 

afgeweken van je afspraak en dat kan een precedentwerking 

hebben. Daarmee kun je collega’s in de problemen brengen,’ 

kreeg ik te horen. Ja, daar hebben ze natuurlijk gelijk in... 

Ze keurden mijn beslissing niet af, maar bij sommigen kon ik 

wel proeven dat ze het zelf anders hadden gedaan. 

Of ik nu in dezelfde situatie een andere afweging zou ma-

ken weet ik niet. Maar het heeft me wel aan het denken ge-

zet. Ik ben me ervan bewust dat ik me formeel niet aan een 

afspraak heb gehouden waardoor ik collega’s in verlegen-

heid kan brengen. Dat gaven ze ook duidelijk aan. Wat voor 

effect dit heeft voor de student, daaraan hoef ik me minder 

gelegen laten liggen. 

Of mijn collega’s na dit gesprek hun eigen mening hebben 

bijgesteld? We hebben met elkaar in groepjes van twee de 

discussie afgesloten en opgeschreven wat we ervan hebben 

geleerd. Daarbij kwam tot uiting dat je, met de onderliggen-

de afspraken en waarden als uitgangspunt, op verschillende 

manieren kunt handelen. Het was ook duidelijk dat dat voor 

iedereen anders kan zijn. 

Ik denk zeker dat wanneer een collega een vervelende situ-

atie heeft meegemaakt je dit heel goed op deze manier kunt 

bespreken. Want je dringt door tot de kern waarom je zo 

gehandeld hebt. Dat is een reflectiemoment. Het gaat niet 

om goed of fout, maar om het proces, wat het met je doet 

om tot een beslissing te komen…

Ik vind het socratisch gesprek een waardevol instrument. 

Even een stapje terug en er met elkaar over praten. Ik kan 

het alle collega’s aanraden om mee te doen. Stel je open en 

stap er blanco in. Dan kun je zien wat het met je doet…’ 

BEN STRIK,  
DOCENT ALGEMENE 

PROFESSIONELE VORMING

‘Ik vind het socratisch gesprek fascinerend, want ik heb het 

al eerder op niet-socratische wijze in het onderwijs toege-

past. Daarbij moet ik denken aan het onderwijs-leergesprek 

en aan het vak levensbeschouwing dat ik op het vmbo heb 

mogen geven. Boeiend was voor mij niet zozeer wat eruit 

kwam, maar de manier waarop de leerlingen aan het denken 

gezet werden. Zij leerden zien dat hetgeen ze te vertellen 

hadden ertoe deed. Dat is volgens mij ook de achterliggende 

gedachte van het socratisch gesprek, zingeving. Daarom was 

er voor mij veel herkenning. 

Ik vond het interessant om te zien dat iemand een thema 

inbracht en dat daar dan een gemeenschappelijke uitkomst 

uit voortvloeide. Je gaat er met z’n allen over praten door 

verhelderende vragen te stellen. Daarbij vond ik het ook bij-

zonder dat je jezelf steeds hardop mocht afvragen of de in-

gebrachte vraag binnen het patroon paste. Omdat je elkaar 

met argumenten probeerde te overtuigen waarom je voor 

een bepaalde vraag koos, ontstond er een spanningsveld dat 

me erg boeide. Hierdoor kreeg je voor jezelf de gelegenheid 

een leerproces te volgen. Dat daarbij een bepaalde systema-

tiek werd gevolgd, vond ik om die reden wel belangrijk. 

Het leuke van deze setting vind ik dat ik mijn collega’s beter 

heb leren kennen. Er bestaat een wederzijds respect en je 

durft elkaar te corrigeren. Daardoor durf je de dingen ook 

te benoemen. Op deze manier kun je zaak en persoon heel 

mooi combineren en scheiden.

Ik vergelijk het socratisch gesprek een beetje met de stoel-

massage. Het geeft een moment dat je even uit de hectiek 

van alledag stapt. Van mij zou iedere periode een dagdeel 

aan zo’n gesprek besteed mogen worden. Maar dan zou ik 

wel heel bewust mijn eigen casus in willen brengen...

Ik vind het socratisch gesprek een waardevolle gespreksvorm. 

Voorwaarde is wel dat de spelregels door iedereen worden 

gevolgd, daar valt of staat het mee. De rol van de bege-

leider is dus van wezenlijk belang. Een tweede punt is dat 

je mogelijkerwijs op een andere gedachte kunt uitkomen, 

waar je in je eentje niet op zou zijn gekomen. Dat vind ik 

een belangrijke meerwaarde van het socratisch gesprek. Ik 

vind het mooi dat twijfel een waarde wordt in plaats van 

een tekortkoming. Het ging ook niet zozeer om de uitkomst. 

Het belangrijkste was dat degene die bevraagd werd aan 

het twijfelen werd gebracht: hé, wat ik gedaan heb had ook 

anders gekund. 

De gespreksbegeleider was goed in haar rol: strak en tege-

lijkertijd ook open, je voelde heel veel ruimte. Dat was goed 

voor het proces, ik voelde me een echte leerjongen. Er hing 

een veilige sfeer, iedereen was waarderend naar elkaar. En 

de transfer naar het onderwijs? Studenten vinden het prettig 

om te merken: ik hoef niet alleen te weten, ik mag zeggen 

wat ik te zeggen heb.’ 



18 Vector • nr. 25 • 2014

Het	socratisch	gesprek
De achtergrond

Het Socratisch gesprek is een poging door systematisch overleg een gemeenschappelijk 

antwoord op een fundamentele vraag te vinden. Het gaat daarbij niet om louter 

theoretische vragen, maar om vragen die voortkomen uit concrete, voor iedere 

deelnemer toegankelijke ervaringen. Het gesprek bestaat in feite uit een systematische 

reflectie op ervaring. 

Het gesprek ontleent zijn naam aan de Griekse filosoof Socrates, leermeester van Plato. 

Hij probeerde iemand tot inzicht te brengen door vragen te stellen, voorbeelden te 

onderzoeken en ervaringen te analyseren. Zijn uitgangspunt was dat je een inzicht niet 

verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken.

In de vorige eeuw heeft de Duitse filosoof, pedagoog en politicus Leonard Nelson (1882-

1927) de Socratische methode theoretisch en praktisch uitgebouwd. Centraal in Nelsons 

aanpak staat het idee van de ‘regressieve abstractie’. Dat houdt in dat, uitgaande van 

een concreet voorbeeld, ‘teruggevraagd’ wordt naar de aannames die mensen blijkbaar 

maakten toen ze een bepaald oordeel velden. 

De methode 

Een Socratisch gesprek kan vele uren (en zelfs dagen) in beslag nemen, ook met een 

kleine groep. Het Socratisch café duurt maximaal drie uur, inclusief evaluatie.

Het Socratisch gesprek wordt gekenmerkt door de volgende elementen, die in 

onderstaande volgorde aan de orde kunnen komen.

• Verkennen van een thema en een vraag;

• Voorbeelden uit eigen ervaring inventariseren en er één uitkiezen;

• Verhelderingsvragen stellen over het voorbeeld;

• Formuleren van een bewering over een cruciaal moment (het ‘hittepunt’);

• Het inventariseren en onderzoeken van andere beweringen en argumenten;

• Evaluatie van het gesprek.

De gesprekshouding

Een Socratisch gesprek onderscheidt zich van andere gespreksvormen, zoals een 

discussie, door een aantal kenmerken: 

•  In het gesprek onderzoeken de deelnemers een fundamentele vraag door zelf te 

denken, niet door een beroep te doen op wat ze gelezen of gehoord hebben. 

•  Dit nadenken is een zelfonderzoek. Dat wil zeggen, wanneer een deelnemer twijfels 

heeft over het onderwerp dat ter discussie staat, dan moet hij die uitspreken. 

•  Deelnemers moeten in staat zijn om algemene of abstracte uitspraken toe te lichten 

aan de hand van concrete, voor de deelnemers ervaarbare voorbeelden. 

•  De deelnemers moeten moeite doen zich begrijpelijk uit te drukken, maar tegelijk zo 

beknopt zijn dat een gesprek mogelijk wordt. 

•  Iedere deelnemer concentreert zich niet alleen op zijn eigen gedachten, maar spant 

zich ook in die van de ander te begrijpen. 

•  Het onderzoek van een fundamentele vraag is niet afgesloten zolang er ten aanzien 

van die vraag onder de gespreksdeelnemers nog tegensprekende opvattingen worden 

aangehangen.
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MASTER		
WORDEN	IN		

ZEELAND
FLOT en ZAOS bieden  

samen MEd aan

Sinds twee jaar kunnen studenten hun Master of Education (MEd) 

gedeeltelijk in Zeeland behalen. FLOT biedt die mogelijkheid 

samen met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) op 

maar liefst 21 locaties. 

Tekst: Jan de Jong

Foto’s: Natalie Leeuwenberg
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Op het ogenblik studeren twaalf 

studenten uit Zeeland in deze nieuwe 

constellatie voor hun MEd, de vroegere 

eerstegraads opleiding. Dat wil zeggen 

dat zij voor de vakinhoudelijke onder-

delen van hun opleiding nog wel één 

keer in de week naar Tilburg moeten, 

maar dat de algemene professionele 

vorming (APV), de stage en het afstu-

deeronderzoek op hun eigen Zeeuwse 

school plaatsvin-

den. Zij worden 

daarbij zowel 

door FLOT als 

door de ZAOS 

begeleid. 

Harry Sinke 

coördineert het 

project namens 

FLOT; hij doet 

dat samen met 

Inge Verlee-

Runhaar. Zij 

werkt aan het 

Goese Lyceum 

en is coördinator 

van ZAOS. Harry 

Sinke: ‘Op dit 

moment heb-

ben we studenten van drie Zeeuwse 

scholen: het Goese Lyceum, CSW Mid-

delburg en het Calvijn College in Goes. 

De samenwerking tussen deze scholen 

en FLOT is uniek. Zo worden ze voor 

APV door een bevoegd docent van hun 

eigen school begeleid én door William 

Buys van FLOT.’ 

Als voorbeeld noemt Sinke het APV-on-

derdeel ‘de complexe leertaak’, waarin 

tal van vaardigheden en inzichten sa-

menkomen. Studenten geven die taak 

gestalte op hun eigen school, waar een 

ervaren collega meedenkt en waar no-

dig bijstuurt. Maar aan zo’n taak wor-

den natuurlijk ook door FLOT de nodige 

kwaliteitseisen gesteld. Sinke: ‘Daarom 

geschiedt de uiteindelijke beoordeling 

ook door beide partijen.’

Stagebezoek
De Zeeuwse masterstudenten lopen in 

principe op hun eigen school hun mas-

terstage. Ze worden daarbij begeleid 

door een ervaren en gecertificeerde col-

lega. Maar daarnaast zijn er de nodige 

waarborgen ingebouwd voor een hoge 

kwaliteit. Om te beginnen moeten de 

stagiairs een goed doordacht stageplan 

maken, dat zij aan Harry Sinke voorleg-

gen. Daarnaast krijgen studenten tijdens 

hun stage tweemaal een lesbezoek van 

een observator van een andere school. 

Dat kan voor een student uit Middelburg 

de ene keer iemand uit Terneuzen zijn 

en de andere keer een collega uit Goes. 

Deze observatoren zijn eerstegraads 

docenten met tenminste vijf jaar ervaring 

en aantoonbare coachingskwaliteiten.

 

De observatoren nemen geen genoe-

gen met een standaardlesje. De stagiair 

moet behalve zijn vakmanschap ook 

laten zien dat hij op de hoogte is van 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied 

van lesgeven in de bovenbouw. ‘Dat 

moet echt in de les te zien zijn,’ onder-

streept Sinke. 

In principe bepaalt de student zelf of 

hij zich goed genoeg ontwikkeld heeft 

om zo’n lesbezoek te ontvangen. Hij 

neemt dan contact op met coördinator 

Inge Verlee. Die wijst een observator 

toe, met wie de student contact op kan 

nemen. De hele logistiek rond het les-

bezoek is de verantwoordelijkheid van 

de student: hij spreekt datum en tijd af, 

zorgt ervoor dat de observator enkele 

dagen vóór de afspraak de lesvoorberei-

ding in handen krijgt, en regelt moge-

lijkheden voor voor- en nabespreking.

De observator op zijn beurt bespreekt 

vooraf met de student enkele aan-

dachtspunten en doet achteraf nauwge-

zet verslag van zijn bevindingen.

Voor het succesvol afronden van de 

stage moet de student video-opnamen 

laten zien, een stagedossier aanleggen 

en in een eindassessment laten zien dat 

hij op het vereiste niveau functioneert.

Onderzoek
Ook het afstudeeronderzoek vindt op 

de stageschool of werkplek plaats. De 

directe begeleiding is daarbij in handen 

van docentonderzoekers van de eigen 

school én van een onderzoeksbege-

leider van FLOT. Daarnaast moet aan 

het eind van het traject ook een derde 

beoordelaar (een vakdocent van FLOT) 

positief oordelen voordat de student zijn 

onderzoek mag 

afronden bij de 

twee begeleiders.

De student heeft 

een grote vrijheid 

bij het kiezen van 

zijn onderwerp, 

al zijn er wel en-

kele restricties. Zo 

gaat de voorkeur 

sterk uit naar het 

onderzoeken van 

een vakdidactisch 

onderwerp. Ook 

is het wenselijk 

dat de onderzoe-

ker aansluiting 

zoekt bij vernieu-

wingsprojecten 

of praktijkvragen van de school. Er zou 

op deze manier een traditie moeten 

ontstaan van vo-scholen die onderzoek 

doen naar hun eigen praktijk. De school 

kan in zo’n geval als opdrachtgever fun-

geren en het onderzoek eventueel facili-

teren, bijvoorbeeld met het beschikbaar 

stellen van extra tijd. De school moet 

dan wel de criteria voor onderwerpkeuze 

en beoordeling van FLOT onderschrijven. 

De verantwoordelijkheid voor de eisen 

waaraan het onderzoek moet voldoen 

berust, net als de uiteindelijke beoorde-

ling, bij FLOT.

Het begeleiden van praktijkonderzoek 

van masterstudenten vereist onderzoeks-

begeleiders met methodische kennis en 

vaardigheden voor dit type onderzoek. 

Op de ZAOS zijn dit de docentonderzoe-

kers. Dat zijn aan de school verbonden 

collega’s die voor het begeleiden van 

onderzoek zijn opgeleid aan de Roose-

velt Academy (tegenwoordig University 

College Roosevelt) in Middelburg.

Positief
En wat vinden de studenten zelf van 

deze mogelijkheid om hun Master 

of Education in Zeeland te behalen? 

Het oordeel is over het algemeen heel 
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positief, weet Harry Sinke. ‘Dat heeft 

ongetwijfeld met de korte lijnen te 

maken. De student weet precies bij wie 

hij moet zijn. Studenten roemen ook 

de snelle feedback die 

ze krijgen, ongetwij-

feld een gevolg van 

die korte lijnen. Ook 

het feit dat studenten 

vanuit meerdere kanten 

begeleid worden, zien 

zij als positief. Als zowel 

de eigen school, als 

FLOT, als de ondersteu-

ning vanuit ZAOS een 

inbreng hebben, krijgen 

studenten een objectie-

ver en ruim ondersteund beeld van hun 

eigen functioneren. En daar worden ze 

alleen maar beter van.’

Adriënne Bustraan is masterstudent Ne-

derlands en docente aan het Calvijn Col-

lege in Goes. Zij is goed te spreken over 

het samenwerkingsproject. Hoewel ze 

nog maar net klaar is met het eerste jaar, 

was ze al wel bekend 

met de activiteiten 

van ZAOS (vroeger 

ZOS), omdat ze op die 

manier ook haar ba-

chelor heeft afgerond. 

‘Toen ik klaar was met 

mijn bachelor heb 

ik aangegeven dat 

ik ook mijn master 

wilde halen. Er is toen 

rechtstreeks contact 

met mij opgenomen. 

Maar het hele scholingsaanbod via ZAOS 

staat ook in publicaties.’

Ook Adriënne noemt het voordeel van 

de korte lijntjes. ‘Voor een onderzoekje 

dat ik voor APV moet doen, word ik 

begeleid door een docentonderzoeker 

van mijn eigen school. Dat gaat dus 

allemaal heel soepel en snel. Maar ook 

het contact met Fontys verloopt goed. 

William Buys (APV-coördinator vanuit 

FLOT, JdJ) reageert via de mail altijd 

ongelooflijk snel op vragen. Bovendien 

is er wat meer op afstand ook altijd Inge 

Verlee-Runhaar nog.’ Heeft ze over het 

eerste jaar en de APV niet te klagen, over 

de stage en het onderzoek kan zij nog 

niet zoveel zeggen. ‘Aan een masterop-

leiding naast een bijna volle baan heb je 

je handen meer dan vol. Ik kijk daarom 

niet te ver vooruit.’ Maar één ding wil ze 

nog wel kwijt: ‘Ik begeleid zelf dit jaar 

nu ook een bachelorstudent die bij ons 

op school stageloopt. Het is wel leuk om 

ook vanuit die begeleidende kant met 

ZAOS te maken te hebben.’

‘De student heeft 
een grote vrijheid 
bij het kiezen van 
zijn onderwerp, al 
zijn er wel enkele 

restricties’
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 ‘Het bezoek van 

prof. Jean Murray 

sloot voor FLOT mooi 

aan bij de recente 

ontwikkelingen’
Murray is werkzaam bij een lerarenopleiding in Engeland en publiceert al vele jaren 

over het beroep van lerarenopleider en over professionalisering van lerarenopleiders. Zij 

introduceerde in 2005 de term ‘second order practitioner’ (tweedeordedocent) om het 

verschil aan te geven tussen leraren en lerarenopleiders. Een leraar is bezig met eerste 

orde lesgeven (aan leerlingen), terwijl een lerarenopleider lesgeeft aan leraren (tweede 

orde lesgeven). Binnen Engeland heeft ze samen met Pete Boyd ook gewerkt aan het 

opzetten van begeleidingsprogramma’s voor beginnende lerarenopleiders. Uit onderzoek 

van Murray en collega’s bleek dat beginnende lerarenopleiders vaak zeer ervaren leraren 

zijn, maar dat de omslag naar werken in het hoger onderwijs en het lesgeven aan andere 

doelgroepen voor hen lastig is. Zij maken een omschakeling door van ‘expert’ (als leraar) 

naar ‘novice’ (als lerarenopleider). Dit vraagt een organisatorische en een beroepsmatige 

begeleiding: organisatorisch om thuis te raken in de organisatie en de kenmerken daar-

van en beroepsmatig om de nieuwe rol van opleider een plek te geven. 

Inspiratiebron voor FLOT
Het gedachtegoed van Murray is al jaren een inspiratiebron voor FLOT. Binnen FLOT is 

sinds 2010 een themagroep actief rondom de bewustwording van de rol als lerarenop-

leider. Mede op initiatief van deze groep biedt FLOT vanaf 2012 een begeleidingstraject 

aan startende lerarenopleiders aan, waarin aandacht wordt besteed aan de organisato-

rische en de beroepsmatige begeleiding. Startende opleiders maken via de beroepsstan-

daard voor lerarenopleiders (ontwikkeld door de Vereniging Lerarenopleiders Nederland 

VELON) kennis met de diverse rollen en taken die ze hebben als opleider. 

Op 11 juni was professor Jean Murray van de University of East 

London te gast bij FLOT. Een bijzondere ervaring, omdat de 

publicaties van Murray een inspiratiebron zijn voor het FLOT-

beleid rondom bewustwording van de rol als lerarenopleider.

Jean Murray is 
 inspiratiebron voor 
FLOT-beleid  rondom 
de rol van de 
 lerarenopleider
Tekst: Quinta Kools
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Om ook de ervaren lerarenopleiders bewust te maken van hun beroepsrol, maakt FLOT 

vanaf augustus 2013 in de gesprekscyclus rond contractering en beoordeling gebruik 

van de beroepsstandaard. Daardoor ligt in het gesprek de focus op de rol als opleider en 

worden er ontwikkelpunten benoemd die die rol versterken. Deze activiteiten van FLOT 

zijn niet onopgemerkt gebleven en de opleiding is door de minister van OCW aangewe-

zen als voortrekker op het thema ‘kwaliteit van lerarenopleiders’. 

Lunchbijeenkomst en keynote door Jean Murray
Het bezoek van prof. Jean Murray sloot voor FLOT mooi aan bij de recente ontwikke-

lingen. In een lunchbijeenkomst met de themagroep kon ‘in real life’ worden kennisge-

maakt met de auteur van hiernaast genoemde publicaties. Murray sprak haar waarde-

ring uit voor de activiteiten van FLOT en ze feliciteerde FLOT met de rol als voortrekker. 

In de middag hield Murray een keynote, getiteld How does research/scholarship contri-
bute to the professional development of teacher educators and to the teacher educator 
profession? Deze bijeenkomst was mede georganiseerd door het Expertisenetwerk 

Professionele ontwikkeling van Lerarenopleiders, dat bestaat uit opleiders van FLOT, de 

Vrije Universiteit, Windesheim en Universiteit Utrecht. 

In haar keynote ging Murray in op de Engelse situatie waar alle lerarenopleiders in hun 

werk als opleider ook een onderzoekstaak hebben. Met name de nieuwkomers in het 

beroep – de voormalige leraren – hebben vanuit hun vorige beroep weinig ervaring met 

het doen van onderzoek.

Hoewel lerarenopleiders in het Nederlandse HBO geen expliciete onderzoekstaak heb-

ben, is het ontwikkelen van onderzoekscapaciteit wel een speerpunt binnen de instellin-

gen. De lezing bood daarvoor interessante aanknopingspunten. Zo hanteert men bij het 

instituut van Murray een stappenplan om opleiders kennis te laten maken met het doen 

van onderzoek. De eerste stap is om te kijken wat opleiders zelf al meebrengen en welke 

doelen ze hebben. Daarna wordt gekeken wie daarbij kan ondersteunen, en wat voor 

deze persoon de eerste stap kan zijn om iets te onderzoeken. Murray gaf aan dat het 

ontwikkelen van een enquiry habit of mind (onderzoekende houding) begint bij curiosity 

(nieuwsgierigheid) en dat een onderzoeksproject kan beginnen bij nieuwsgierigheid naar 

je eigen werk of taken. 

Een andere tip van Murray is dat het belangrijk is om kennis die door opleiders in hun 

onderzoek wordt opgedaan, te delen. In haar instituut wordt gewerkt met een intern 

tijdschrift waarin lerarenopleiders over hun onderzoek kunnen publiceren. De redac-

teur van dat tijdschrift zorgt ervoor dat ook grote namen in dit blad publiceren, wat de 

aantrekkingskracht van het tijdschrift vergroot. Schrijvers van andere artikelen kunnen 

‘meeliften’ met de grote namen en zodoende een groter lezerspubliek bereiken. 

Wederzijds leren
Wij hebben veel nieuwe ideeën opgedaan uit de lezing van Murray, maar dat geldt 

ook andersom. Murray was zeer geïnteresseerd in wat we bij FLOT doen op gebied van 

onderzoek en in de bewustwording van de rol als lerarenopleider.

Meer lezen? 
Boyd, P., Harris, K., & Murray, J. (2011). 

Becoming a teacher educator: guide-

lines for induction (second edition). 

ESCalate, University of Bristol.

Murray, J. and T. Male (2005). Beco-

ming a teacher educator: evidence 

from the field. Teaching and teacher 

Education 21 (2005), 125-142. Elsevier 

Ltd.
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Onderwijs is op vele manieren onderwerp 

van onderzoek. Leraren doen in het kader 

van hun masterstudie onderzoek in de eigen 

praktijk, lerarenopleiders en lectoren doen 

onderzoek in of dicht bij die praktijk, studen-

ten doen onderzoek in het kader van hun 

afstuderen. De ‘lessons learned’ komen vaak 

niet verder dan het netwerk van de onder-

zoeker en raken over het algemeen snel in 

de vergetelheid. Daarvoor zijn de opbreng-

sten van dit soort onderzoek te waardevol, 

juist voor de professional in de praktijk, vindt 

Jos Hulsker, lid van de kernstaf van OMO. 

Zo ontstond het idee van een algemeen 

toegankelijke website, waarin onderzoek op 

verschillende manieren ontsloten wordt. De 

website is bedoeld als een open platform 

voor kennis delen.

Andere leest
In Script! Onderzoek zoekt OMO de samen-

werking met meerdere partners, waaronder 

een aantal universiteiten. Hulsker: ‘Lera-

renopleidingen doen vooral in het opleiden 

van leraren. Onderzoeksinstituten doen aan 

onderzoek. En scholen doen aan lesgeven. 

Daar worden we geen van allen effectiever 

van. Deze taken moeten in elkaar overgaan, 

we moeten onze samenwerking op een 

andere leest schoeien.’ En dat is wat er in 

Script! gebeurt. De deelnemers leveren on-

der andere schriftelijke publicaties aan, maar 

de website wordt ook gevuld met ‘talks’: 

presentaties van circa acht minuten met een 

samenvatting van een onderzoek door de 

onderzoeker(s) zelf. Ook staan er video’s op 

de website met verslagen van door OMO 

georganiseerde themabijeenkomsten. 

Denkprikkels
Een voorbeeld van een talk op de website is 

het verhaal van docent Nederlands Ramon 

Groenenveld, opgenomen tijdens de lance-

ring. Hij vertelt hoe hij zijn leerlingen dieper 

probeert na te laten denken over literaire 

werken. Vooral het geven van de juiste 

denkprikkel en dan leerlingen de ruimte ge-

ven om met elkaar in dialoog te gaan, blijkt 

een krachtige strategie. Ook Quinta Kools, 

lector bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 

leverde een bijdrage. In haar talk vertelt ze 

hoe ze onderzoek deed naar ‘ongemerkt 

professionaliseren’. Ze liet professionals 

gedurende drie weken bijhouden wat ze 

allemaal leren in en buiten hun werk. Be-

langrijkste bevinding: we leren de hele dag 

door heel veel en het opschrijven daarvan 

versterkt dat leren. 

Op de website kunnen bezoekers zoeken op 

trefwoord of via labels met actuele thema’s. 

Ook is er een ‘lees-later-knop’ om de ge-

bruiksvriendelijkheid te vergroten.

www.script-onderzoek.nl

Script! Onderzoek
Vereniging OMO start website met  onderzoeksresultaten

Eind mei van dit jaar vond in theater De NWE Vorst in Tilburg de lancering van een nieuwe website 

plaats: Script! Onderzoek. Op initiatief van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) worden op 

deze ontmoetingsplek op het internet bronnen ontsloten over schoolgebonden onderzoek.

Tekst: Erno Mijland

Foto’s: Erno Mijland

Ramon Groenenveld tijdens zijn Script!-talk

De feestelijke lancering van Script! Onderzoek.
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Wie gaan binnenkort onze jonge vakmensen opleiden? En wie gaan er onze vakdocenten bijscholen? 

Als praktijkopleider ben je een vakspecialist, maar vaak niet didactisch geschoold. Fontys Pedagogisch 

Technische Hogeschool (PTH), onderdeel van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Tech-

niek (BEnT), heeft daarom vorig jaar de krachten gebundeld met A+O Metalektro in een project ter ver-

sterking van de positionering van de nieuwe Associate degree (Ad) Metaal-Elektro-Installatietechniek 

(MEI). Studenten die deze tweejarige opleiding volgen, delen in dit artikel hun ervaringen met ons.

Script! Onderzoek
Vereniging OMO start website met  onderzoeksresultaten

A+O Metalektro en Fontys 
leiden professionele  
praktijkopleider op
Tekst: Petra Kuijpers en Kees-Jan van Dorp
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Toegevoegde waarde voor bedrijven

Bedrijven vinden het Ad-programma een 

duidelijke meerwaarde hebben voor de profes-

sionalisering van werknemers. Een medewer-

ker van IHC Merwede (IHC ontwikkelt, bouwt 

en onderhoudt technologisch hoogwaardige 

schepen en werktuigen) sluit hierbij aan en 

stelt: ‘Je bent je vaak niet bewust van je eigen 

onbekwaamheden. Deze opleiding leert je 

erbij stil te staan en nog beter te worden in je 

vak. En hoe beter en sneller kennis overge-

bracht kan worden, hoe waardevoller dat is 

voor het bedrijf.’ Tot voor kort was het moeilijk 

om medewerkers op hbo-niveau ‘verder te 

scholen’. Welke werkgever stuurt een mede-

werker vier jaar de deur uit voor een studie? 

De Ad biedt nu een goed alternatief! 

A+O Metalektro en Fontys: 

‘Competente praktijkopleiders’

Speciaal om in te spelen op de vraag naar 

competente praktijkopleiders is het project 

‘Competente praktijkopleiders’ gelanceerd. 

Fontys Educatief Centrum voor beroepsonder-

wijs en bedrijfsleven (FEC) heeft samen met 

A+O Metalektro de krachten gebundeld in een 

project ter promotie van de nieuwe Associate 

degree Metaal-Elektro-Installatietechniek 

(MEI). Het belangrijkste doel van het project 

is het vergroten van de kwaliteit van het tech-

nisch onderwijs, zoals dat in het bedrijf, samen 

met de onderwijsinstelling, wordt vormgege-

ven. Gekoppeld hieraan is het streven om de 

kwaliteit van de begeleiding van stagiaires 

uit het beroepsonderwijs en deelnemers aan 

bedrijfsopleidingen te verhogen. Tevens is het 

de bedoeling om praktijkopleiders zodanig 

te scholen dat zij een meer directe bijdrage 

kunnen leveren aan onderwijsuitvoering in 

het beroepsonderwijs, waardoor combibanen 

tussen bedrijf en onderwijs kunnen ontstaan. 

Binnen het project wordt een en ander gerea-

liseerd door mensen die momenteel werkzaam 

zijn als praktijkopleider, praktijkbegeleider 

of instructeur binnen bedrijven te profes-

sionaliseren tot een competente opleider op 

hbo-niveau, Associate Degree. Kandidaten 

volgen hiervoor de tweejarige (deeltijd) As-

sociate Degree-opleiding aan de Pedagogisch 

Technische Hogeschool. 

Flexibilisering van onderwijs 
Als ‘kennisland’ heeft Nederland baat bij een continue ontwikkeling en scholing op elk 

niveau, ook op hbo-niveau. Leven Lang Leren wordt door onze minister Jet Bussemaker 

heel serieus genomen. Mede door het verschijnen van het rapport van de commissie 

Rinnooy Kan is het thema leven lang leren weer uiterst actueel geworden. De advies-

commissie Flexibel Hoger Onderwijs voor Werkenden, onder leiding van Rinnooy Kan, 

heeft geconstateerd dat de Nederlandse prestaties op het gebied van Leven Lang Leren 

al lange tijd achterblijven bij de ambities, net nu de urgentie ervan alleen maar groter 

wordt. Vanuit de commissie wordt gevraagd om een versterking van de flexibiliteit en 

vraaggerichtheid van het hoger onderwijs voor de volwassen beroepsbevolking. Dit moet 

leiden tot meer participatie van (werkende) volwassenen aan het hoger onderwijs en een 

vergroting van het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking, aansluitend op de 

vraag van de arbeidsmarkt. 

Positionering Associate degree
Beleidsinstrumenten en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn wenselijk om flexibiliteit 

en vraaggerichtheid van hoger onderwijs voor werkenden te realiseren. Om dit waar te 

maken, en deelname van volwassenen te stimuleren, stelt de adviescommissie voor een 

aantal experimenten en pilots te starten en een aantal specifieke maatregelen door te 

voeren. Hierin neemt de Associate degree (Ad) en de versterking van het aanbod een be-

langrijke plaats in. De Ad is nog relatief onbekend en verdient een stevige impuls. Gelet 

op de verwachte ontwikkeling in de vraag naar hoger opgeleiden zullen meer werkende 

mbo-afgestudeerden een kwalificatie in het hoger onderwijs moeten halen en zal de 

doorstroom mbo-hbo versterkt moeten worden. Tweejarige Ad-programma’s verlagen 

de drempel en vergroten de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Belangrijk bij 

deze programma’s is de inbreng van praktijkkennis vanuit bedrijven richting onderwijs, 

bijvoorbeeld middels combinatiebanen tussen bedrijf en onderwijs of middels bedrijfs-

stages van docenten. Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool speelt in op de actuele 

ontwikkelingen met een nieuw Ad-aanbod en een versterking van de samenwerking met 

het bedrijfsleven.

Ad-programma’s PTH 
Voor werknemers met twee jaar ervaring in de technische sector biedt de Pedagogisch 

Technische Hogeschool een aantrekkelijk tweejarig programma met keuze uit een 

viertal studieroutes: Metaal-Elektro-Installatietechniek, Bouwtechniek, Consumptieve 

Techniek en Motorvoertuigentechniek. De programma’s zijn opgesteld in samenwerking 

met werkgevers, brancheorganisaties en andere vertegenwoordigde partijen van het 

georganiseerde werkveld. Ze worden onderhouden in het gezamenlijke overleg tussen 

onderwijs en werkveld. Deelnemers volgen een opleiding op hbo-niveau en worden in 

twee jaar tijd opgeleid tot praktijkopleider. Ze zijn dan ontwikkeld op een professioneel 

niveau. Het is vanuit de achtergrond mbo of havo, voor menigeen met werkervaring, 

een interessante route. Het Ad-programma is vooral geschikt voor werkenden (op 

niveau van mbo-4 of havo), die graag willen doorleren, maar een vierjarige (deeltijd) 

hbo-bacheloropleiding te lang vinden of juist een op de praktijkgerichte studie willen op-

pakken. De opleiding biedt op korte termijn een breder perspectief op de arbeidsmarkt. 

Een afgestudeerde is niet alleen professioneel praktijkopleider maar kan ook binnen het 

mbo-onderwijs aan de slag als praktijkdocent.

Doorstroomkwalificatie
Nu de Associate degree binnen het hbo is gelanceerd, is het mogelijk om met dit 

tweejarige hbo-programma op te leiden tot een functie op het niveau tussen mbo-4 

en hbo-bachelor. Veel hbo-opleidingen hebben deze Ad-variant gekoppeld aan een 

bacheloropleiding. Hierin liggen ook de vervolgmogelijkheden. Het Ad-programma biedt 

doorstroommogelijkheden naar verwante tweedegraads lerarenopleidingen, namelijk 

Leraar Technisch Beroepsonderwijs (LTB) met de studieroutes: Consumptieve Techniek, 

Bouwtechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Motorvoertuigentechniek. De 

Ad is dus zeker interessant vanwege de doorstroomkwalificatie naar bachelor. Flexibili-

sering van het onderwijsaanbod middels de Ad betekent voor (werkende) volwassenen 

uiteindelijk, vanuit het perspectief Leven Lang Leren, een grotere toegankelijkheid van 

het hoger onderwijs.
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‘Mijn doel is om op 

een leuke educatieve 

manier de jeugd te 

stimuleren en hun 

talenten tot ontplooiing 

te laten komen’

Mark van Empel

‘Gedreven, vakbekwaam 

personeel is onmisbaar 

in de metalektro-

branche. Door de 

vergrijzing dreigt 

een tekort aan jonge, 

technisch onderlegde 

opleiders’

 

Mark van Empel: ‘Mijn leerervaring is dat het nooit te laat is om jezelf te 
ontwikkelen en dat je het maximale uit jezelf moet halen’

Werken als docent techniek op een vmbo/mbo, dat is het streven van Mark van Empel. Hij typeert 
zichzelf als een echte doener voor wie nauwkeurigheid en logica op de eerste plaats komen. ‘Een 
doener past zich snel aan de omgeving en de daarbinnen aanwezige specifieke en concrete situaties 
aan. Dat past bij mij.’ Mark wil het maximale uit zichzelf halen, ook op pedagogisch-didactisch vlak. 
Daarom heeft hij gekozen voor de opleiding Associate degree (Ad) Metaal-Elektro-Installatietechniek 
(MEI) van Fontys. ‘Als basisschoolleerling heb ik weinig ondersteuning en begeleiding ervaren van 
mijn toenmalige leerkrachten.’ Vanuit de LTS, en met deze overwegingen, is Mark dan ook snel aan 
het werk gegaan. ’Op latere leeftijd, na vervulling van mijn dienstplicht en na een aantal jaren in het 
arbeidsproces, heb ik het leren toch weer opgepakt. Met doorzettingsvermogen en inspanning heb 
ik mijn MBO-4 diploma servicetechnicus behaald. Daarna heb ik de opleiding BBL installatietechniek 
gevolgd. Momenteel repareer ik verwarmingstoestellen en begeleid ik collega’s binnen de firma. Mijn 
grote motivatie is om vanuit mijn technische achtergrond jongeren te gaan begeleiden.’ 
Mark volgt binnen Fontys het afgebakende tweejarig (deeltijd) Ad traject van de technische lera-
renopleiding. ‘Een duidelijk leerprogramma en heldere doelen helpen mij bij mijn leerproces. Ik heb 
geen moeite met abstracte of theoretische leerstof, zolang ik er maar iets praktisch mee kan doen. 
Mijn leerervaring is dat het nooit te laat is om jezelf te ontwikkelen en dat je het maximale uit jezelf 
moet halen. Mijn doel is om op een leuke educatieve manier de jeugd te stimuleren en hun talenten 
tot ontplooiing te laten komen.’

Maurice Thijssen: ‘Door deze officiële Associate degree-graad wordt het 
niveau nu geborgd. En dat is prettig!’

Maurice Thijssen is opgeleid op de MTS als elektrotechnicus en kwam uiteindelijk terecht in de proces-

techniek. Gedurende 18 jaar werkte hij in diverse rollen bij DSM Pharma Chemicals in Venlo. Hij groeide 

van daaruit door van procesoperator tot procesontwikkelaar in een proeffabriek. Via “Werk en Vakman-

schap” en het Summa College kreeg Maurice de kans om les te gaan geven. ‘Die kans heb ik met beide 

handen aangepakt, want hierin kon ik mijn kennis en ervaring kwijt. Ik heb namelijk zelf ook al die 

cursussen gevolgd.’ Zo kwam hij in een nieuw te starten bedrijf terecht als Operations Supervisor op het 

gebied van ethyleenoxide sterilisaties. 

‘Na twee jaar in de techniek begon het te kriebelen en ben ik toch weer in het onderwijs beland, bij 

het ROC Tilburg. Ik mocht daar een mooi project opzetten bij Ardagh Glas.’ Helaas eindigde dit project, 

waarna een ROC-accountmanager hem adviseerde om de cursus “Didactisch bekwaam voor het mbo” 

te gaan doen. ‘Daarna ben ik gaan werken als productontwikkelaar bij Meldon in Nieuw Bergen. Dit 

is een kunststof extrusie bedrijf. Mijn werkgever zag dat ik graag dingen aan collega’s uitlegde en de 

didactiek interessant vond. De ontwikkelde processen legde ik vast in onderzoeksverslagen en voor de 

overdracht van de processen schreef ik opleidingsplannen en draaiboeken. Gelukkig zag mijn werkgever 

de noodzaak tot professionalisering. Uiteindelijk ben ik zo bij de Associate degree-opleiding (Ad) 

terechtgekomen.‘

Momenteel werkt Maurice bij Capabel SMBO in Tilburg als bpv-coördinator voor procestechniek in de re-

gio Tilburg-Helmond en Nijmegen. Hij is hier pionier op het gebied van zijn werkzaamheden die bestaan 

uit het opzetten van de stagebegeleiding voor mensen die een mbo-opleiding willen volgen tot proces-

operator. ’Mijn collega-docenten waren bekend met opleiden in andere branches zoals inburgering, taal 

en de sector zorg en welzijn, maar misten vooral de ervaring als praktijkopleider in de technische sector.’ 

Op de vraag wat zijn toekomstplannen zijn, antwoordt hij: ‘Eerst mijn Ad-opleiding afmaken en dan het 

mbo-onderwijs in!’ Als reden om te kiezen voor de Ad-MEI geeft hij aan dat er na twee jaar een start-

kwalificatie wordt behaald voor het (praktijk)onderwijs. Dat vindt hij een grote toegevoegde waarde. 

‘Je kunt je tijd maar één keer besteden. Bovendien is er een doorstroommogelijkheid naar de bachelor-

opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs.’ Ook ervaart hij het als aangenaam dat het programma in 

de avond en aansluitend op het werk kan worden gevolgd. ‘Nog een voordeel voor de werkgever is de 

tegemoetkoming voor leraren en aanvullend daarop de Wet Vermindering Afdracht. Daardoor hoeft een 

werkgever financieel nauwelijks inspanningen te doen.’ 

In het onderwijs wordt er in de begeleiding van stagiaires steeds meer hbo-niveau gevraagd. ‘Hier zorgt 

de Ad voor bewaking van het niveau. Ik merkte dat het in de praktijk qua werk- en denkniveau wel goed 

zat, maar door deze officiële Associate degree-graad wordt het niveau nu geborgd. En dat is prettig!” 

Maurice Thijssen
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Projectleider Kees-Jan van Dorp over ‘Competente Praktijkopleider’

‘Gedreven, vakbekwaam personeel is onmisbaar in de metalektro-branche. Door de vergrijzing 
dreigt een tekort aan jonge, technisch onderlegde opleiders. Fontys en A+O Metalektro hebben 
daarom de handen ineengeslagen en het project ‘Competente Praktijkopleider’ opgezet. 

Erkende praktijkopleiders dragen niet alleen vakkundig kennis over op leerlingen, maar kennen 
zowel het beroepsonderwijs als het bedrijfsleven van binnen en buiten. Zij slaan een waardevolle 
brug tussen beide partijen en hebben daardoor duidelijk toegevoegde waarde voor het bedrijf, voor 
het technisch beroepsonderwijs in de regio en voor collega-medewerkers. Zij zijn dus hard nodig. 
Daarom is de opleiding een ‘must’ voor iedere praktijkopleider die zich bezighoudt met het opleiden 
en begeleiden van leerlingen en de training van medewerkers. 

Tijdens de opleiding doet men al lerend en werkend technische, pedagogische én didactische kennis 
op. De praktijkopleider volgt zelf lessen metaal-, elektro- en installatietechniek en leert les te geven 
en leerlingen te begeleiden. Er wordt competentiegericht gewerkt. Dat houdt in dat studenten prak-
tisch en praktijkgericht aan de slag gaan met beroepsproducten. Tijdens een intakeprocedure wordt 
vastgesteld of men in aanmerking komt voor een verkort traject. De gemiddelde studiebelasting is 
20 uur per week, inclusief twee avonden colleges. In het eerste studiejaar wordt een halve dag per 
week stage gelopen in een (onderwijs- of bedrijfs-)educatieve omgeving en tijdens het tweede jaar 
een dag per week.

Door samen te werken, versterken onderwijs en bedrijfsleven elkaar. Het beroepsonderwijs heeft er 
bijzonder belang bij dat praktijkopleiders juist gekwalificeerd zijn. Professionalisering draagt niet 
alleen bij aan de kwaliteit van bijvoorbeeld stagebegeleiding binnen bedrijven, maar het stelt de 
praktijkopleider ook in staat om het vakmanschap zelf in te brengen in het onderwijs. Het mes snijdt 
aan twee kanten.’
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Smartphone in je kluisje? Niet als het aan Arjen Wals ligt. ‘Neem hem mee, 

haal hem helemaal uit elkaar. Liefst een oude natuurlijk, die je niet meer 

nodig hebt. Doe samen onderzoek naar de impact van smartphones op 

ons welzijn en onze planeet. Ga écht nadenken over duurzaamheid.’

Wals doet als hoogleraar Sociaal Leren & Duurzame Ontwikke-

ling van de Wageningen University onderzoek naar de vraag hoe 

je het thema duurzaamheid implementeert in het onderwijs. En 

wel zodanig dat het uiteindelijk leidt tot duurzaam gedrag. In 

een artikel in het tijdschrift Science van mei van dit jaar, pleit hij 

met drie collega-auteurs voor het ontwikkelen van een  

effectievere duurzaamheidsdidactiek. Het artikel is gebaseerd op 

onderzoek en ervaringen in het funderend onderwijs in veertig 

landen. Conclusie van de auteurs: werk vaker in vakoverstijgende 

projecten aan de hand van betekenisvolle inhouden en vragen en 

laat leerlingen zelf onderzoek doen en reflecteren op vraagstuk-

ken met een relatie tot hun eigen belevingswereld. Zoals: wat is 

de ecologische voetafdruk van je smartphone of je Happy Meal? 

Een gesprek met een bevlogen wetenschapper.

‘CSI MÉT 
 MOBIELTJES 
IN DE KLAS’
Van duurzaam denken naar duurzaam doen
Tekst: Erno Mijland
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Duurzaamheid is een containerbegrip gewor-
den met bovendien allerlei politieke ladingen. 
Daar wil je als school misschien liever niet je 
vingers aan branden.
‘Je zou duurzaamheid kunnen definiëren als de op dit moment 

beste oplossing voor het welbevinden van de mens én de 

gezondheid van onze planeet. Maar er zijn inderdaad vele 

interpretaties van het begrip. De een legt wat meer het accent 

op het milieu, de ander wat meer op de sociale kant. Om het 

helder te krijgen, draai ik het wel eens om: wat is onduur-

zaamheid? Die vraag is veel gemakkelijker te beantwoorden. 

We weten allemaal dat de plastic troep in de Stille Oceaan of 

de slechte arbeidsomstandigheden in kolenmijnen in elk geval 

geen voorbeelden zijn van duurzaamheid. Ook dan houd je 

natuurlijk politieke ladingen, bijvoorbeeld in de discussie over 

kernenergie. Maar je kunt je als school niet veroorloven de 

grote uitdagingen waar we als mensheid op dit gebied voor 

staan te negeren. Je zult dus kleur moeten bekennen. Al was 

het maar omdat je een generatie jongeren voor je neus hebt, 

die straks met die uitdagingen aan de slag zullen moeten.’

In uw definitie zegt u: de beste  oplossing op 
dit moment?
‘We leven in een tijd met twee razendsnelle ontwikkelingen: 

we ontdekken elke dag nieuwe producten en oplossingen 

en met name door het internet hebben we elke dag meer en 

betere kennis. Wat gisteren duurzaam was, hoeft dat van-

daag niet meer te zijn. De context bepaalt wat duurzaam is. 

Die context verandert heel snel. Plastic was ooit een ideaal 

product: we konden onze producten langer vers houden. De 

beschermende werking tegen hitte van asbest bood fantas-

tische mogelijkheden. Maar met de kennis van nu, zijn beide 

producten niet langer de beste oplossing. Noem het voort-

schrijdend inzicht. De verwarring over wat duurzaam is en 

wat niet, is ondertussen groot. Zijn spaarlampen echt wel zo 

duurzaam als je weet dat er kwik in wordt verwerkt? En voor 

zonnepanelen hebben we grondstoffen nodig, die we niet 

oneindig kunnen delven. De industrie maakt het er richting 

consument niet gemakkelijker op. Een frisdrankfabrikant komt 

met een fles die voor 30% uit plantaardig materiaal bestaat. 

Klinkt geweldig. Maar als consumenten denken dat het ding 

dan ook wel afbreekt als je het in de berm gooit, hebben we 

een probleem. Of neem het begrip groene stroom. Klinkt heel 

duurzaam, maar ook stroom uit het verbranden van huisvuil 

wordt wel groen genoemd.’ 

Eenvoudige antwoorden zijn er dus niet. Wat 
betekent dat voor onderwijs?
‘Traditioneel onderwijs is georganiseerd in losse elementen, 

zoals de vakken. In elk economie-, aardrijkskunde-, natuur-

kunde- of scheikundeboek vind je een paragraaf of hoofdstuk 

over duurzaamheid. Maar het zijn losse brokjes met algemene 

informatie. Daarmee los je de moeilijke vraagstukken niet mee 

op. Er wordt op school weinig gedaan aan het onderzoeken van 

relaties en verbanden of aan de vraag hoe complexe systemen 

werken. Maar we leven in een wereld waar alles steeds meer 

met alles te maken heeft, een wereld met veel onderlinge af-

hankelijkheden. Dat wil ik terugzien in het onderwijs. We moe-

ten het leren daarom meer interdisciplinair en vakoverstijgend 

organiseren. Het gaat ook om simpelweg toepassen van be-

wezen effectieve didactische principes, zoals het verbinden van 

nieuwe kennis aan voorkennis, leren in een betekenisvolle con-

text en het gebruik maken van dissonantie en controverse. Door 

kinderen te confronteren met een moreel-ethisch vraagstuk, 

moeten ze kleur bekennen. Dat bevordert de motivatie, de wil 

om te weten en te onderzoeken. Uiteindelijk zouden leerlingen 

moeten leren hoe ze zelf de werkelijkheid kunnen beïnvloeden. 

Het gaat dan om het ontwikkelen van handelingsperspectieven. 

Anders kan duurzaamheidseducatie zo maar leiden tot apathie 

en machteloosheid: ik kan er toch niets aan doen.’

Arjen Wals

‘Je zou duurzaamheid kunnen 
definiërenalsdeopditmoment
beste oplossing voor het 
 welbevinden van de de mens én 
de gezondheid van onze planeet. 
Maar er zijn inderdaad vele 
 interpretaties van het begrip’
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Een concreet voorbeeld zou helpen...
‘Ik leg het op scholen vaak uit aan de hand van een project-

idee: de Critical Sustainability Investigation. Het sluit aan bij de 

populariteit van de CSI-series op televisie. Het draait bovendien 

om het apparaat dat leerlingen zelf dagelijks gebruiken: de 

smartphone. Laat leerlingen een oud mobieltje mee naar school 

nemen. Ze gaan het apparaat ontmantelen en onderzoeken 

daarna wat er in zit en waar die materialen vandaan komen. 

Ze zullen ontdekken dat de stoffen uit alle werelddelen komen, 

deels uit vervuilende mijnen, waar slechte arbeidsomstandighe-

den heersen. Laat ze ook nadenken wat voor positieve effecten 

er zijn: de boer in Afrika die via een smartphone informatie kan 

vinden om grotere opbrengsten van zijn land te krijgen. Je kunt 

er ook andersoortige vragen aan koppelen: wat is het effect 

van de mobiele telefoon op ons sociale gedrag? Ondertussen 

komen al die vakinhouden uit de eerder genoemde boeken 

gewoon aan bod. Alleen gaat leren nu verder dan alleen infor-

matie verwerken. Het gaat over kritisch denken, mediagelet-

terdheid, keuzes maken, je gedrag bepalen. En leren dat je zelf 

iets kunt bijdragen. In dit project doe je dat bijvoorbeeld door 

een app te bedenken die duurzaam gedrag bevordert. Je gaat 

die app dan ook maken en uitproberen. Zo breng je duurzaam 

denken en duurzaam doen dichter bij elkaar. De kracht van 

een dergelijk project is dat je het vanzelfsprekende minder 

vanzelfsprekend maakt. Een goed project bedenken is echt niet 

zo moeilijk, mogelijkheden genoeg: een fietsenmakerij in de 

school, een moestuin… Wil je daarbij echt het verschil maken, 

dan zul je meer moeten doen. Je moet in alles uitstralen dat je 

duurzaam denkt en doet. Van alleen zonnepanelen op het dak, 

wordt een school niet duurzaam.’

U hebt wereldwijd onderzoek bestudeerd. 
Doen andere landen het op dit domein beter?
‘Sommige wel. Zo doen leerlingen in Finland veel vaker dan 

hier kennis op buiten de school, in de lokale omgeving. Op 

veel Zuid-Amerikaanse scholen is er veel meer aandacht voor 

creativiteit en kritisch denken. Aan de andere kant focussen 

Aziatische scholen nog sterker dan de scholen in Nederland op 

kennis in aparte vakken.’

Global Development Issues (GDI)
Ook bij Fontys staat het thema duurzaamheid op verschil-

lende manieren en op verschillende plekken op de kaart. Zo 

doen ongeveer honderd studenten van verschillende oplei-

dingen de minor Global Development Issues (GDI). Studenten 

gaan aan de slag met grensoverschrijdende vraagstukken 

op het gebied van duurzaamheid en denken na over hoe ze 

vanuit het vak waarvoor ze leren een bijdrage kunnen leveren 

vanuit een economische, ecologische, politieke of culturele 

invalshoek. De minor bestaat uit een inhoudelijk programma 

en een projectopdracht.

http://fontys.nl/Studeren/Alles-over-studeren/Minors/

Global-Development-Issues.htm

Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Docent Martin de Wolf van FLOT is auteur/eindredacteur van 

het boek Lesgeven over duurzame ontwikkeling: een didacti-
sche handreiking. Het boek is ontstaan vanuit een cursus over 

duurzame ontwikkeling bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 

Het boek is geschreven voor studenten van educatieve oplei-

dingen, docenten die reeds werkzaam zijn in het onderwijs 

en anderen die op de een of andere manier betrokken zijn 

bij onderwijs over duurzame ontwikkeling. Het boek bevat 

ideeën voor de lespraktijk, maar biedt vooral een analysemo-

del, dat helpt om kenmerken van duurzame ontwikkeling op 

een consequente manier te herkennen en toe te passen.

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.

aspx?id=9789044127669

Martin de Wolf  (Red.) 
Rob van Otterdijk 
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Duurzame ontwikkeling is een thema dat je bij ieder school-
vak kunt toepassen. Het is een manier van denken, waar-
bij je streeft naar het voorkomen van een onevenwichtig 

gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenle-
ving. Hier ligt een belangrijke taak voor leerkrachten en docenten. 
Hoe pak je onderwijs over duurzame ontwikkeling het beste aan? 
Dit boek biedt een didactische handreiking, waarbij het accent ligt 
op de zogenoemde contentanalyse van diverse maatschappelijke 
en natuurkundige onderwerpen. Via een didactisch analysemodel 
leer je om onderwerpen uiteen te rafelen, gebaseerd op de princi-
pes van duurzame ontwikkeling. De lezer leert op een systemati-
sche manier naar oorzaken en gevolgen van problemen te kijken, 
maar ook naar kansen voor duurzame ontwikkeling. Dit vergroot 
de capaciteit van studenten, leerkrachten en docenten om inhou-
delijke keuzes te maken in het onderwijs. De focus van het boek ligt 
uiteindelijk op de vraag hoe je onderwijs over duurzame ontwikke-
ling moet toepassen in de lessituatie. De lezer maakt kennis met 
verschillende manieren waarop onderwijs over duurzame ontwik-
keling kan worden uitgewerkt. Deze publicatie is in de eerste plaats 
bedoeld voor studenten van educatieve opleidingen in het hoger 
onderwijs, maar ook voor leerkrachten, docenten en ontwikkelaars 
van leermiddelen.

Martin de Wolf, Rob van Otterdijk, Peter Pennartz, Peter Hurkx-
kens en Tom Toebes doceren aan de Lerarenopleiding van Fontys 
in Tilburg.

ISBN 978-90-441-2766-9

Lesgeven 
over duurzame 

ontwikkeling
Didactische handreiking

duurzame ontwikkeling 1.indd   1 18/04/11   14:01
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De onderzoekimpulsen die door het instellen van lectoraten binnen de lerarenopleidingen enige 

tijd geleden zijn gestart, breiden zich uit als een olievlek. Niet alleen lectoren houden zich bezig met 

praktijkonderzoek, ook lerarenopleiders, docenten en studenten doen in hun kielzog veel vernieuwende 

ontdekkingen. Op 5 juni werden in Sittard (FLOS) en Tilburg (FLOT) de recente resultaten gepresenteerd. 

ONDERZOEK	BIJ	
DE	LERAREN-
OPLEIDINGEN	

STEEDS	VANZELF-
SPREKENDER

Tekst: Henk Naaijkens en  
Jan de Jong
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AOSL-Symposium Sittard: 

De (Leer)kracht van 

 onderzoek

Onder de titel ‘(Leer)kracht van Onder-

zoek’ organiseerde Fontys Lerarenop-

leiding Sittard op 5 juni een sympo-

sium waarin 75 onderzoeksresultaten 

van aankomende en zittende leraren 

werden aangeboden. Het niveau van 

de presentaties toonde aan dat verge-

leken met een aantal jaren geleden 

het presenteren van onderzoeksge-

gevens steeds meer als een vanzelf-

sprekendheid wordt beschouwd. De 

presentaties in Sittard vonden plaats 

onder de vlag van de Academische 

Opleidingsschool Limburg (AOSL). Dit 

is een samenwerkingsverband van 

een groot aantal Limburgse scholen 

voor voortgezet onderwijs met Fontys 

Lerarenopleiding Sittard (FLOS), de 

Open Universiteit en de Universiteit 

Maastricht. Zij zetten zich in voor 

de ontwikkeling en uitvoering van 

praktijkgerichte opleiding en profes-

sionalisering van leraren voortgezet 

onderwijs in Limburg.

Uitdaging
Het AOSL-symposium is bedoeld om 

leraren in opleiding een podium en 

de uitdaging te bieden om de aanpak 

en opbrengsten van eigen onderzoek 

met anderen te delen. 

‘Leraren ontwikkelen in hun eigen 

beroepspraktijk waardevolle aanpak-

ken en kennis, die de aandacht van 

collega’s van andere scholen verdie-

nen’, zegt Frank Crasborn, mede-

organisator en associate lector bij 

FLOS. ‘De eigen professionalisering 

en het bijdragen aan de ontwikkeling 

van de school gaan daarbij hand in 

hand. Daarnaast raakt het ook steeds 

meer ingeburgerd dat studenten 

die afstuderen hun afstudeerproject 

presenteren. Het is niet meer alleen 

een uitdaging maar ook vanzelfspre-

kend om de aanpak en opbrengsten 

van eigen onderzoek met anderen 

te delen. Zowel binnen de school als 

met de studenten en de begeleiders. 

Het aanbod van afstudeerders is flink 

toegenomen. We hadden dit jaar 50 

afstudeerders waarvan we er 30 kon-

den plaatsen voor een presentatie.’

Vanzelfsprekendheid
Ook de kwaliteit van de presentaties 

wordt steeds beter volgens Frank 

Crasborn. ‘We hanteren strakkere 

beoordelingscriteria, afgestemd op de 

landelijke normen die gelden voor de 

lerarenopleidingen. Wat ook een rol 

speelt in de toegenomen kwaliteit van 

de presentaties is de bekendheid van 

de AOSL. Iedereen weet wat de AOSL 

is en daardoor zijn er meer scholen 

die aansluiten bij het samenwerkings-

verband. We zijn in twee jaar tijd ge-

groeid van acht naar twintig aangeslo-

ten AOSL-scholen. Hoe meer scholen, 

des te meer presentaties, toename 

van kwaliteit en meer communicatie 

met het werkveld. Zodoende wordt 

het meer een vanzelfsprekendheid, 

zowel binnen de opleiding als binnen 

de scholen. Nog niet alle scholen doen 

mee, maar de PR is goed en daar 

draagt dit symposium ook toe bij.’

Grote spreiding
Qua diversiteit en diepte kenden de 

presentaties een grote spreiding. 

Dat is niet verwonderlijk, gezien de 

verschillende geledingen waarop 

het praktijkonderzoek zich afspeelt. 

Er waren onder andere presentaties 

over: differentiatie in de klas, rekenen 

en taal, studievaardigheden, histo-

risch denken, flipping the classroom, 

aansluiting en doorstroom, leefstijl, 

sectorkeuze en samenwerkend leren. 

‘Er is veel groei, beweging en ook ver-

ankering van deze activiteiten’, stelt 

Frank Crasborn vast. ‘Een gemeen-

schappelijke onderzoekende houding, 

het zelf uitzoeken in de school wordt 

steeds vanzelfsprekender.’ 

ONDERZOEKSDAGEN FLOT
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Onderzoeksdag Tilburg: 

Masterscriptieprijs 2014

Op dezelfde dag vond in Tilburg een 

onderzoeksdag plaats met een verge-

lijkbare opzet: tientallen posterpre-

sentaties van lopend onderzoek door 

opleiders uit de verschillende kennis-

kringen van de FLOT-lectoren. 

Bijzonder was dat ook de genomi-

neerden voor de FLOT-Masterscrip-

tieprijs hun afstudeeronderzoeken 

hierbij konden presenteren. Ilona 

Riede (Engels) had haar nominatie te 

danken aan haar onderzoek naar de 

‘Verbanden tussen eigenaarschap en 

motivatie bij het leesvaardigheids-

onderwijs’, volgens de jury een goed 

voorbeeld van praktijkonderwijs. 

Renate Quicken-Scholten deed onder-

zoek naar digitalisering van het Duitse 

deelvak Literatuur binnen 4vwo, wat 

de jury kwalificeerde als innoverend 

en kritisch.

Het masteronderzoek van Marie José 

Navis (maatschappijleer) richtte zich 

op ‘Didactisch puzzelen bij (onder-)

presteren’ en werd door de jury ge-

roemd om ‘de gedegen theoretische 

inbedding die met veel modellen en 

bronnen is verrijkt’. En Theo Man-

ders onderzocht de doorstroom van 

vmbo-leerlingen naar havo 4. De jury 

noemde dit onderzoek ‘vernieuwend 

in het gebruik van het instrumentari-

um’ en ‘bovendien wordt de onderste 

steen bovengehaald’.

Tenslotte heeft de jury de twee beste 

scripties beloond met een plaats op 

de erelijst én een nieuwe iPad. Onder 

grote belangstelling werden Natasja 

Kok (aardrijkskunde) en Marloes van 

Beljouw (Nederlands) naar voren 

geroepen om hun prijs in ontvangst te 

nemen.

‘Juf Kok’
Het onderzoek van scriptieprijswin-

nares Natasja Kok richtte zich op het 

gebruik van interactieve uitlegvideo’s 

als voorbereiding op het eindexamen 

aardrijkskunde. Hiervoor heeft Natasja 

onder de naam ‘Juf Kok’ ruim dertig 

video’s van rond de twaalf minuten op 

YouTube geplaatst. De video’s heeft 

zij zelf geregisseerd, ingesproken en 

gemonteerd. Bijzonder is het interac-

tieve aspect ervan: leerlingen kunnen 

met behulp van ingebouwde meerkeu-

zenvragen zichzelf toetsen.

Uit het juryrapport: “Het onderzoek 

is een goed voorbeeld van praktijk-

onderzoek. Het […] beantwoordt aan 

een grote vraag onder leerlingen. 

Het theoretisch kader is origineel in 

insteek voor ontwerponderzoek. Ver-

volgens levert het een designmetho-

diek op die systematisch is toegepast 

en het onderzoek inkleurt.”

Natasja heeft met haar onderzoek 

niet alleen deze scriptieprijs gewon-

nen, zij krijgt ook veel positieve 

reacties van haar leerlingen. “De 

uitlegvideo’s hebben mij geholpen, 

omdat ik tijdens het examen regel-

matig terugdacht aan de filmpjes,” 

aldus de gelukkige prijswinnares. 

Ook buiten haar ‘eigen’ onderwijs-

kring mag Natasja zich trouwens in 

een grote populariteit verheugen. 

De Juf-Kokfilmpjes op YouTube zijn 

inmiddels al meer dan 200.000 keer 

bekeken.

Peer feedback
Tweede-prijswinnares Marloes van 

Beljouw heeft onderzocht of leerlin-

gen van 4 vwo beter leren schrijven 

als ze elkaars teksten lezen en van 

commentaar voorzien. En wat blijkt? 

Het werkt! Leerlingen zijn in staat 

om elkaar goede en betekenisvolle 

peer feedback te geven, waar ze 

vervolgens op een vruchtbare manier 

gebruik van maken bij hun eigen 

schrijfproducten. En dat is een posi-

tief geluid in een tijd waarin klach-

ten over de schrijfvaardigheid van 

scholieren aan de orde van de dag 

lijken te zijn. “Jammer dat master-

scripties zelden de krant halen,” luidt 

de openingszin van het juryrapport 

dan ook. 

Verder kenmerkt de jury Marloes niet 

alleen als een deskundige en bevlo-

gen docent, maar ook als een bekwa-

me en gemotiveerde onderzoekster. 

“Zij heeft haar onderzoek buitenge-

woon gestructureerd opgezet […] 

en blinkt daarbij ook nog eens uit 

in reflecterend vermogen.” De jury 

stelt tot slot dat Marloes een docent 

is zoals we die bij FLOT voor ogen 

hebben: “een vakvrouw met grote 

vakkennis, hart voor haar leerlingen 

en de houding en vaardigheden om 

te blijven leren.”

ONDERZOEKSDAGEN FLOT

Links Marloes van Beljouw
Rechts Natasja Kok

Natasja Kok

Marloes van Beljouw
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Marjo Frenk 
Tentamenbriefjes sparen in een 
schoenendoos

Tekst: Henk Naaijkens

- Lesje geleerd -

Ons gesprek heeft een open einde, want Marjo 

Frenk bevindt zich in een positie die ze typeert 

als in-between: tussen twee banen in. Na vier 

pittige jaren nam ze afscheid als wethouder 

Zorg & Welzijn en Cultuur van de gemeente 

Tilburg en het wachten is op een nieuwe fase 

in haar leven. ‘Wat zie je er goed uit, de wallen 

onder je ogen zijn verdwenen’, krijgt ze als 

compliment. Straks kunnen we haar zomaar 

zien rondlopen bij Fontys of als adviseur in de 

zorgsector. Want onderwijs en zorg, dat zijn de 

gebieden waar haar hart ligt.
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In 1980 begon ze met een studie aan de Nieuwe 

Lerarenopleiding aan het Mollerinstituut, toen nog gelegen aan 

de Sportweg. ‘De samenleving zag er toen heel anders uit’, weet 

ze nog. ‘Ik kwam uit Geldrop waar ik vier middelbareschooljaren 

aan het Strabrecht College achter de rug had. Mijn 

belangstelling voor het docentschap moet daar ontstaan zijn, 

want het was een ontzettend leuke school. Het was in de jaren 

70, docenten met lang haar, hippies, veel engagement...’

Kennis van wasmiddelen
‘In die tijd was ik al actief betrokken bij de derdewereld-

beweging, ik zat in de redactie van de schoolkrant en sloot me 

aan bij actiegroepen. Met deze rugzak kwam ik bij het Moller. 

Onderwijs leek mij leuk, ik hield van literatuur en poëzie, dus 

Nederlands was voor mij een uitgemaakte keus. Mijn tweede 

keus was maatschappijleer, maar deze richting was helaas 

overtekend. Er werd mij aangeboden een ander bijvak te kiezen 

om in het tweede studiejaar alsnog het vak van mijn keuze te 

volgen. Zodoende begon ik aan huishoudkunde en ben daar 

geweldig gestrand. Ik stelde mij voor dat ik er emancipatorische 

dingen mee kon doen in het vmbo, dat was mijn beeld van dat 

vak. Helaas bestond huishoudkunde uit kennis van wasmiddelen 

en koken, dus buitengewoon traditioneel, 

met daarnaast scheikunde en wiskunde. 

Dat paste niet bij me. In de wetenschap dat 

ik het jaar erop maatschappijleer kon gaan 

doen, ben ik ermee gestopt. Dat kostte me 

wel een studiejaar, maar een jaar langer 

studeren, daar maalde in die tijd niemand 

om.

Maatschappijleer vond ik een geweldig 

leuke studie, maar Nederlands ook. Ik 

herinner me de docenten Ad Haans, Willem 

de Vries, Ton Donders, Freek de Leeuw en 

Joost Minnaard. Ook weet ik nog dat je 

tentamenbriefjes moest ‘sparen’, ik had een schoenendoos vol. 

Je moest ze op het einde van het studiejaar inleveren en dan 

gingen ze tellen of je er voldoende had om je diploma te krijgen. 

Dat gaat nu natuurlijk heel anders.’ 

Actievoeren
‘Hoewel ik het studeren leuk vond, ging het grootste deel 

van mijn tijd op aan actie voeren. Maar hoe laat het ’s nachts 

ook was geworden in het café, ik zat de volgende ochtend 

altijd weer op tijd in de klas. Ik heb veel tijd besteed aan de 

studentenvakbeweging. We voerden actie tegen het collegegeld 

en ik heb in de stad muurkranten geplakt. De studie ging me 

vrij gemakkelijk af, ik had voldoende tijd voor andere dingen. 

In het studiejaar 1984/1985 ben ik ook nog uitgezonden naar 

Nicaragua met de eerste bouwploeg uit Tilburg. Dat was voor 

die tijd redelijk uniek. Terwijl ik nog aan het studeren was heb 

ik me daarvoor aangemeld en daarom moest ik er toestemming 

voor vragen. Dat heeft me nog de nodige moeite gekost. Na 

die tijd ben ik nog als bestuurslid en als vrijwilliger betrokken 

geweest om de stedenband tussen Tilburg en Nicaragua verder 

uit de bouwen.

Toen ik in 1986 afstudeerde was er nog een grote werkloosheid 

in het onderwijs. Ik solliciteerde tot in Almere toe en werd 

uiteindelijk aangenomen op de toenmalige Streekschool in 

Dordrecht als docent persoonlijke en maatschappelijke vorming 

en Nederlands. Ik gaf daar les aan aankomende meubelmakers, 

scheepsbouwers en constructeurs. Ook gaf ik les op de 

bedrijfsschool van Fokker in Papendrecht, dat was heel leuk. Ik 

vind het beroepsonderwijs geweldig, het spreekt me erg aan. 

Naast het lesgeven kreeg ik steeds meer beleidstaken. Ik hield 

me onder meer bezig met het emancipatiebeleid in de techniek 

en de ontwikkeling van het NT2-onderwijs in de taalschool. 

Later werd ik op dezelfde Streekschool leidinggevende in de 

zorg- en welzijnssector. In die tijd werden de mbo-colleges 

en de streekscholen samengevoegd en kreeg de vorming van 

svm, sectorvorming middelbaar beroepsonderwijs, gestalte. 

De volgende slag die plaatsvond was de ROC-vorming. Na de 

zoveelste fusie besloot ik op zoek te gaan naar iets anders.’

Stoas
Na een jaar gewerkt te hebben als programmamanager 

van de managementsconferentie BVO, beroepsonderwijs/

volwasseneducatie, heb ik van 1998 tot 2002 gewerkt bij 

Stoas Consultancy & Training in Wageningen. Daar had ik een 

consultancy-adviesfunctie met als taak om het vmbo op een 

aantal scholen te helpen invoeren. Ik adviseerde de directies 

en hield mij bezig met het coachen van de docenten. Intussen 

was ik in Tilburg raadslid geworden, 

want ik vond dat ik in de dertien jaar dat 

ik in Dordrecht werkte mijn feeling met 

Tilburg een beetje kwijt was geraakt. 

Dat raadlidmaatschap was op den 

duur niet meer te combineren met het 

adviseurswerk bij Stoas, waarvoor ik heel 

veel moest reizen. Toen werd ik gevraagd 

om te solliciteren op Stoas Hogeschool 

‘s-Hertogenbosch, de lerarenopleiding voor 

de agrarische sector. Daar heb ik het vak 

van lerarenopleider onder de knie gekregen. 

Het was een turbulente tijd waarin veel 

onderwijsvernieuwingen plaatsvonden. Ik heb er met veel plezier 

gewerkt en had als taak om het opleiden in de school vorm te 

geven. Na de verkiezingen in 2010 vroeg de partij (GroenLinks, 

HN) of ik mijn voorganger Gon Mevis wilde opvlogen als 

wethouder. Ik kreeg de portefeuilles Zorg & Welzijn en Cultuur. 

Toen heb ik afscheid genomen van Stoas Hogeschool.

Andere rol
Als wethouder had ik een andere rol, die van bestuurder. Je voert 

je taak uit onder het toeziend oog van 210.000 Tilburgers, met 

de gemeenteraad als baas en opdrachtgever. De gemeente is 

een grote, professionele organisatie waarin je een heel speciale 

positie bekleedt. Het was een hele mooie en leerzame periode 

om strategisch bezig te zijn. Al trof ik het niet in een tijd dat 

er meer dan 50 miljoen bezuinigd moest worden. Daarom ben 

ik er trots op wat ik gerealiseerd heb en dat mijn partij bij de 

verkiezingen in maart jl. stabiel gebleven is.

Laat het maar rustig op je afkomen, zeggen sommige mensen 

nu tegen me. Maar ik ben al weer druk aan het solliciteren... 

‘Onderwijs en zorg, 

dat zijn de gebieden 

waar mijn hart ligt’
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Een prijs van € 50.000 aan digitale apparatuur 

en de bijbehorende training… in mei won het 

Willem van Oranje College uit Waalwijk de 

finale van de Ricoh Learning Challenge, een 

wedstrijd voor scholen uit heel Nederland die 

hun innovatieve ideeën willen realiseren. ‘Een 

prachtig duwtje in de rug voor onze toekomst-

plannen’, zegt locatiedirecteur Kees Smit.

Het is 21 mei 2014. In het gebouw van leverancier van kantoor-

oplossingen Ricoh in Den Bosch vertelt natuurkundedocente Heli 

Penz aan de hand van een kleurrijke Prezi over de ambities van 

haar school. Samen met zeven andere scholen heeft het Willem 

van Oranje de finale van de Learning Challenge bereikt. Ook 

de concurrentie komt met bevlogen presentaties: een centrum 

waar leerlingen, maar ook burgers en ondernemers kennis 

kunnen maken met nieuwe technologieën, zoals de 3D-printer, 

een project om te onderzoeken hoe je leren zonder docent kunt 

vormgeven, een traject waarbij er meer aandacht is voor het 

individuele talent van de leerling. Maar de jury kiest uiteindelijk 

de school in Waalwijk als winnaar van de hoofdprijs.

Momentum
De prijs kon niet op een beter moment komen, zegt Kees Smit. 

‘We hebben met ons team een helder beeld ontwikkeld van 

wat nodig is voor het leren voor de toekomst. En docenten en 

leerlingen willen aan de slag met eigentijds, gepersonaliseerd 

leren. Kortom, het momentum voor een volgende stap is er. 

En nieuwe, krachtige technologieën voor leren gaan daarbij 

helpen.’ De inzending van de school bestond uit vier elementen, 

elk met hun eigen planning. Smit: ‘We gaan meer doen met 

samenwerkend leren in de cloud, onder andere met Office 365, 

we gaan lokalen anders inrichten om beter aan te sluiten bij de 

verschillen tussen leerlingen en de behoefte aan activerende 

didactiek, we gaan een databank samenstellen met goede 

bronnen om naast of in plaats van de methodes in te zetten en 

er komt een denklokaal.’

SOLE
Een denklokaal? Smit licht toe. ‘Het wordt een ruimte die 

gebaseerd is op de ideeën van de Britse professor Sugata 

Mitra. Van hem is het concept van de Self Organizing Learning 

Environment (SOLE). Hierbij gaan leerlingen zelfgestuurd aan het 

werk op basis van een vraag die de nieuwsgierigheid prikkelt. 

Ze krijgen ook een deadline. Om antwoorden te vinden op 

de vraag hebben de leerlingen toegang tot het internet. Daar 

bevindt zich niet alleen veel statische kennis, maar ook allerlei 

kennisnetwerken. We zijn naar Newcastle geweest, waar we 

gezien hebben hoe het werkt. Leerlingen worden in dit concept 

veel meer getriggerd om zelf na te denken én te reflecteren op 

hun aanpak en hun manier van denken. De docent heeft een 

totaal andere rol: hij moet bewust en letterlijk terugtreden en 

de methode los durven laten. Het lokaal moet het leren, het 

experimenteren en de creativiteit stimuleren. In Engeland zagen 

we bijvoorbeeld een denklokaal met kunstgras op de vloer, 

‘HET	
	MOMENTUM	

VOOR	EEN	
	VOLGENDE	STAP’
Willem van Oranje College aan de 
slag met leren voor de 21ste eeuw

Tekst: Erno Mijland
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een naaimachine en een 3D-printer. Hier gaan we het op onze 

manier vormgeven. Een kunstdocent gaat het ontwerp doen. Er 

komen in elk geval enkele apparaten te staan die we gewonnen 

hebben met de prijs, zoals een videoleertafel.’

Databank
Waar het denklokaal op dit moment nog een stip aan de horizon 

is, is het vormgeven van een databank voor onderwijsmaterialen 

al in gang gezet. ‘De methode is niet heilig’, zegt Smit. ‘Op het 

internet is veel waardevols te vinden, dat ook kan bijdragen aan 

het leerproces. Dat willen we in kaart brengen en indexeren. 

Technologie helpt daarbij, ook als het gaat om samenwerken aan 

lesmateriaal en toetsen.’ Smit vind het jammer dat de educatieve 

uitgeverijen niet met meer passende oplossingen komen. ‘Ik 

begrijp het ook wel: het is moeilijk om een verdienmodel te 

bedenken dat gebaseerd is op digitale inhouden. Aan de andere 

kant: in de muziekwereld gebeurt het wel. Waarom zouden we 

niet een Spotify ontwikkelen voor leermiddelen? Daar willen we 

graag met de uitgeverijen over in gesprek.’

Katalysator
De rode draad in de vier projecten van de school is een 

ontwikkelingslijn van traditioneel leren naar gepersonaliseerd en 

coöperatief leren naar uiteindelijk zelfgestuurd leren. Smit: ‘Het 

moet leiden tot meer maatwerk en de ontwikkeling van unieke 

talenten. Dat is waar de samenleving om vraagt. Technologie is 

hiervoor een katalysator. Maar het moet wel echt toegevoegde 

waarde hebben. Die ontdek je vooral in de praktijk. Als je met 

tablets werkt in de klas, zul je bijvoorbeeld opmerken hoe lastig 

het eigenlijk is dat je maar één klein schermpje tot je beschikking 

hebt. Switchen tussen programma’s, iets dat je op een pc of 

laptop veelvuldig doet, gaat erg lastig op een tablet. Dus moet 

je twee keer nadenken, voordat je beslist je hele onderwijs te 

baseren op het gebruik van tablets.’

Scenario’s
Zijn de docenten van de school klaar voor al deze 

ontwikkelingen? ‘Je hebt altijd te maken met verschillen tussen 

het tempo waarin docenten willen en kunnen veranderen’, 

zegt Smit. ‘Ook wij kennen een kleine groep pioniers, een 

grote groep die nog even de kat uit de boom wil kijken en een 

enkeling die de veiligheid van de weerstand opzoekt. Ik vind 

het belangrijk pioniers echt de ruimte te geven, zowel in tijd 

als in budget. Tegelijkertijd moet daar iets tegenover staan: het 

borgen van de kennis die pioniers opdoen in die ruimte om te 

experimenteren. Wat werkt, wat werkt niet? De veranderingen 

gaan momenteel erg snel. Dat vraagt erom om in je beleid met 

verschillende scenario’s rekening te houden. Wat ik vraag van 

onze pioniers is om te komen met toekomstscenario’s voor de 

verdere ontwikkeling van het beleid van de school.’

Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke 

scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en 

gymnasium met locaties in Waalwijk en Wijk en Aalburg. 

Meer informatie: www.het-willem.nl.

De vijf ambities van het Willem van Oranje 
 College
1. Personaliseren van het leren

2. Coöperatief leren

3. Digitalisering in school en het lokaal

4. Van toets naar assessment

5.  Denkvaardigheden en metacognitieve vaardigheden 

ontwikkelen

The Learning Challenge 2014 kende naast een hoofdprijs een 

publieksprijs en zes aanmoedigingsprijzen. Alle inzendingen 

zijn, inclusief achtergrondinformatie en presentaties, ter 

inspiratie in te zien op de website. Meer informatie:  

www.learningchallenge.nl.

Professor Sugata Mitra, bedenker van het SOLE-concept
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Terugblik op  
vier jaar lectoraat 

Vier jaar geleden startten bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg de 

lectoraten Professionalisering van leraren en lerarenopleiders en 

Eigentijds toetsen en beoordelen. Beide lectoraten gaan door voor 

een tweede periode. Tijdens een lunchmeeting op 24 juni gaven 

Desirée Joosten en Quinta Kools een presentatie over hetgeen de 

afgelopen vier jaar tot stand gekomen is. De presentaties van de 

twee lectoren werden gevolgd door posterpresentaties van de 

kenniskringleden over hun onderzoeken in deze periode.

Tekst: Henk Naaijkens
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Eigentijds toetsen en beoordelen
‘De kwaliteit van toetsen zit niet alleen in de toetsen afzonderlijk 

maar in het geheel van alle toetsen. Van kwaliteit is pas sprake 

als het geheel van leerdoelen en eindkwalificaties wordt geme-

ten’, zegt lector Desireé Joosten. Zij constateert dat het lectoraat 

Eigentijds toetsen en beoordelen meer bewustzijn heeft opgele-

verd over het belang van de kwaliteit van goede toetsing. ‘Daar 

heeft de maatschappelijke discussie over afstudeerniveaus en 

eindkwalificaties ook aan bijgedragen. Er zijn duidelijke doelen 

en criteria geformuleerd, zodat studenten vanaf het begin van 

hun studie weten waarvoor ze leren, waarop ze getoetst worden 

en welk eindniveau ze moeten bereiken. De komende periode 

moet gekeken worden hoe deze criteria verder moeten worden 

uitgewerkt. Verder zullen we aandacht besteden aan het eigen 

curriculum, wat onze studenten hier leren over toetsing. Ook 

gaan we verder werken aan een masteropleiding op het gebied 

van toetsen en beoordelen. Zodat we eraan kunnen bijdragen 

dat ook landelijk de kwaliteit van toetsen omhoog gaat. Uiter-

aard gaan we door met praktijkonderzoek om docenten meer 

vertrouwen en inzicht te geven in hun eigen handelen.’

Professionalisering van leraren en 
 lerarenopleiders
Leren in professionele leergemeenschappen en het onderzoe-

ken van vakdidactische netwerken waren de afgelopen periode 

belangrijke aandachtspunten in het lectoraat van Quinta Kools. 

‘Met name informeel leren heeft een expliciete plek in het 

personeels- en professionaliseringsbeleid van FLOT gekregen. 

Daarbij is een krachtige verbinding ontstaan met onze innova-

tiestrategie. Informeel leren wordt gekenmerkt door het leren 

dat je vaak onbewust doet, waar je niet voor naar school gaat, 

dat niet georganiseerd wordt maar vaak spontaan plaatsvindt. 

Aan de hand van pilots verbeterden lerarenopleiders hun eigen 

producten door onderzoekend hun werk te bekijken. De tweede 

focus lag op professionaliseren door het doen van praktijkonder-

zoek: het ontwikkelen van leerstrategieën waarmee je vragen 

en problemen die je tegenkomt kunt oplossen. De derde focus 

was samen leren, waar de leden van de kenniskring verschillende 

onderzoeken naar deden. Verder was er een lezingencyclus over 

het beroep van de lerarenopleider en werd er een experiment 

gedaan rondom de beroepsstandaard. We hebben veel geschre-

ven, zijn naar congressen in het buitenland geweest, hebben 

ons overal laten zien en laten horen. We gaan ons de komende 

tijd met de kenniskring verder verdiepen in thema’s, zoals samen 

leren, gecombineerd met onderzoekend leren. Denk hierbij aan 

de datateams en de vakdidactische netwerken. We voeren deze 

onderzoeken niet alleen uit, maar onderzoeken ook wat het 

professionaliseringselement is. Dus niet alleen wat werkt, maar 

ook waarom.’

Lees meer over de opbrengsten van vier jaar  
lectoraatsonderzoek in: 

Eigentijds toetsen en beoordelen: de opbrengst van vier jaar 

praktijkonderzoek. Tilburg, Fontys Lerarenopleiding Tilburg. 

Juni 2014

Inzicht in professionalisering: vier jaar lectoraatsonderzoek 

naar professionalisering van leraren en lerarenopleiders. 

Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Juni 2014

Wilt u de publicaties bestellen, zend dan een mail naar  

directiesecretariaat-lero@fontys.nl 

‘We gaan ons de komende tijd met de 

kenniskring verder verdiepen in thema’s, 

zoals samen leren,  gecombineerd met 

onderzoekend leren’
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SAMENWERKING FLOT  
EN KONING  WILLEM I 

 COLLEGE WORDT 
 ZICHTBAAR IN DE 

 OPLEIDINGEN 
Tekst: Henk Naaijkens

Fotografie: Blanksma & Blanksma

FLOT en het Koning Willem I College (KW1C) in Den Bosch gaan de komende jaren intensiever samen 

studenten begeleiden en opleiden. Het project ‘Versterkte samenwerking tussen lerarenopleidingen 

en scholen voor mbo’ nodigt hiertoe uit. Met hun presentatie tijdens de innovatieochtend op 26 juni 

lieten projectleiders Christel Kuijpers van FLOT en Hans Schaepkens van KW1C zien hoe zij samen met 

collega’s de komende drie jaar het bouwen van een opleidingsschool vorm en inhoud willen geven.

Een samenvatting van de stand van zaken en wat eraan voorafging. 
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William Buys wordt het komend 

studiejaar onderzoeksbegeleider in de 

pilot voor de vierdejaars studenten. 

Hij was 23 jaar in het mbo werkzaam 

en begeleidt bij FLOT actieonderzoe-

ken en complexe leertaken bij de 

masteropleidingen. ‘De koppeling 

van theorie en praktijk is voor mij 

altijd vanzelfsprekend geweest’, zegt 

hij. ‘We hopen in onze pilot vijftien 

studenten te krijgen waarmee ik een, 

noem het onderzoeksgroep of ken-

niskring wil vormen die driewekelijks 

bij elkaar komt bij het roc. We gaan 

onder andere onderzoek doen naar 

doelgroepmotivatie en taalgericht 

vakonderwijs. Daarnaast ga ik ook aan 

de slag met de vakdidactische thema’s 

van beide opleidingen. Samen met 

Christel Kuijpers en de trainers van 

KW1C gaan we op locatie workshops 

verzorgen. Het krachtige van dit 

concept is dat het initiatief ligt bij de 

opleiders van het werkveld. Verder zit 

ik in de werkgroep ouderparticipatie, 

een thema dat ook bij het Ministe-

rie hoog op de agenda staat. Daar 

wordt tot nu toe weinig aandacht aan 

besteed en het wordt een onderdeel 

in het programma van de lerarenoplei-

ding. Iedere werkgroep in ons project 

bestaat uit managers en docenten die 

inhoudsexperts zijn, afkomstig uit het 

roc en onze lerarenopleiding. 

De binding met het mbo is bij leraren-

opleidingen van oudsher minder sterk. 

Veel lerarenopleiders zijn onbekend 

met het mbo omdat de opleiding er in 

het verleden weinig aandacht aan be-

steedde. Leraren zijn meer op het vo 

gericht, maar ze zullen het mbo heel 

serieus moeten gaan nemen. Dit be-

wustzijn is nu wel ingedaald, met de 

afstudeerrichtingen en de Academie 

voor mbo-taaldocenten. In het vierde 

jaar moeten de studenten een keuze 

maken om te specialiseren in het vo of 

het beroepsonderwijs. Het is dus niet 

meer vrijblijvend, het gaat structureel 

deel uitmaken van de opleiding. Ik 

denk dat het een heel interessant 

traject wordt.’

Evenals scholen in het voortgezet 

onderwijs, heeft ook KW1C enige jaren 

geleden aangegeven opleidingsschool 

van FLOT te willen worden. Al vele jaren 

vinden goede vormen van samenwer-

king plaats, zoals bij het PDG-traject 

(pedagogisch-didactisch getuigschrift), 

de jaarlijkse bezoekdag aan het mbo 

door studenten van de vakgroep Neder-

lands en de stagebegeleiding, die steeds 

meer FLOT-studenten is gaan tellen. 

Opleiden in de school is voor het KW1C 

noodzaak om te kunnen voorzien in de 

vraag naar goed kwalitatief onderwijs-

gevend personeel en biedt het college 

de kans om meer invloed te hebben op 

de opleidingstrajecten van toekomstige 

medewerkers. Het geeft bovendien 

aankomende leraren de gelegenheid om 

in een rijke en praktijkgerichte leeromge-

ving hun competenties te ontwikkelen. 

Voor het roc is het zeer wenselijk dat de 

lerarenopleiding docenten voldoende 

toerust om in het mbo met zijn specifie-

ke bekwaam te kunnen functioneren. Zij 

gaan uit van het parallelliteitprincipe, dat 

inhoudt dat KW1C zowel haar leerlingen 

als haar leraren beroepsgericht opleidt. 

Opleidingsschool in 2017
In de opleidingsschool zal KW1C het 

werken en leren vormgeven, uitgaande 

van kerntaken, werkprocessen en 

competenties, waarbij theorie en praktijk 

met elkaar verweven worden. Onder-

scheidend voor het mbo is dat de functie 

van leraar naast de onderwijskundige 

en vakdidactische kennis ook bestaat 

uit kennis van het toekomstige beroep 

van de leerling. Toekomstige beroepen, 

in verschillende beroepssectoren, op 

verschillende kwalificatieniveaus, voor 

verschillende typen leerders. Het is dus 

van belang om de praktijk en de theorie 

aan elkaar te koppelen. 

Voor de leraren die FLOT opleidt geldt 

dat twee sporen gevolgd worden: het 

algemeen onderwijskundige (meester-

schap) en het vakdidactische spoor 

(vakmanschap).

Ook binnen de lerarenopleiding wordt 

het als een voordeel gezien om te starten 

met het bouwen aan een opleidings-

school binnen de context van het mbo. 

De lerarenopleidingen ontwikkelen nu 

de beroepsgerichte uitstroomrichting, 

waarbij partnerschap met een roc 

voedend is. Er zijn dus verschillen tussen 

de lerarenopleiding en het mbo, maar 

ook veel overeenkomsten. Ziet het hbo 

de mbo-collega’s als echte doeners, 

het mbo ziet hbo-collega’s als mensen 

met een bedachtzame instelling. Deze 

combinatie kan in een opleidingsschool 

een goede mix opleveren. In 2017 willen 

alle betrokkenen dat deze opleidings-

school staat!

Voorzichtige start
Vanaf 2012 hebben FLOT en KW1C de 

samenwerking geïntensiveerd, met het 

oog op het bouwen van een opleidings-

school in de toekomst. Binnen een 

projectstructuur die het ministerie van 

OCW mogelijk maakte, zijn ongeveer 

40 schoolpracticumdocenten getraind 

om hun basiscompetenties te verster-

ken. Daarnaast was ook het gevoel van 

eigenaarschap voor de implementatie 

van de uit te dragen visie een belangrijk 

resultaat. Veel schoolpracticumdocenten 

gaven na afloop van de basistraining aan 

een rol te willen spelen bij de verdere 

ontwikkeling van de opleidingsschool. 

Zo maakt een van hen nu deel uit van 

de kenniskring Werkplekleren van Bob 

Koster. Daarnaast hebben vakdidactische 

koppels van docenten van het roc en 

opleiders van FLOT een kijkje genomen 

op elkaars werkplek. Dat leidde tot meer 

kennis en begrip, maar ook tot meer 

inspiratie en samenwerking. 

Naar samen opleiden in het 
KW1C
Het ministerie van OCW stimuleert 

lerarenopleidingen en scholen om 

opleidingsscholen op te richten. Het mbo 

krijgt daarin speciale aandacht. In januari 

2014 is een projectsubsidie toegekend 

om de opleidingsschool tussen FLOT 

en KW1C versneld te ontwikkelen. De 

eerste voorbereiding is achter de rug: de 

projectinrichting staat en de deelproject-

groepen zijn in mei 2014 aan de slag 

gegaan. In leerwerkgemeenschappen 

wordt een gezamenlijke visie geformu-

leerd over inhoudelijke thema’s: omgaan 

met verschillen, opbrengstgericht wer-

ken, pesten, ouderbetrokkenheid en de 

begeleiding van beginnende docenten in 

het roc. Vanuit die visie worden concrete 

acties geformuleerd, die in de vorm 

van pilots komend schooljaar worden 

uitgevoerd.

In september start de eerste concrete 

actie: een pilot met vierdejaars studenten 

van Fontys. Ongeveer vijftien vierdejaars 

studenten van lerarenopleidingen zullen 

hun vierdejaarsprogramma in de context 
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van het roc doorlopen. Opleidingsdocen-

ten en Fontys contactdocenten begelei-

den hen als vanouds, maar ook begelei-

ding en beoordeling door vakdidactische 

duo’s en onderzoeksbegeleiding vinden 

contextrijker plaats. Studenten zullen 

zich op het roc inhoudelijk verdiepen 

in diverse relevante thema’s. Docenten 

en opleiders van het eerste uur spelen 

daarin een rol, maar ook de trainers van 

de Academy for Teaching and Learning 

van het KW1C. Denk bijvoorbeeld 

aan trainingen voor het werken met 

meervoudige intelligenties, het maken 

van goede leertaken of examens voor de 

verschillende beroepsopleidingen, het 

samenstellen van een curriculum. Dat 

zijn opdrachten waarmee je in aanraking 

kunt komen als je in het mbo werkt. 

Opgedane kennis en ervaringen zullen 

onderling, maar ook met anderen, wor-

den gedeeld. Met andere lerarenoplei-

dingen - als eerste de PTH - met lectoren, 

met andere roc’s en opleidingsscholen in 

het voortgezet onderwijs.

Het project biedt komende jaren veel 

mogelijkheden tot experimenteren. ‘Zo 

ontdekken we wat en waar het best 

werkt en kunnen we in 2017 een goede 

opleidingsschool neerzetten,’ zeggen 

Christel Kuijpers en Hans Schaepkens. 

‘We houden jullie op de hoogte!’

In de Lerarenagenda 2013-2020 is een 

goede samenwerking tussen lerarenop-

leidingen en mbo-instellingen een be-

langrijk thema. Om te leren van elkaars 

ervaringen hebben mbo’s en lerarenop-

leidingen in 2012-2013 in vijf landelijke 

pilotprojecten geëxperimenteerd met 

opleiden in de school. Basisscholen en 

middelbare scholen hebben hier al veel 

ervaring mee opgedaan. De vijf pilots 

draaiden om de vraag hoe dit ook voor 

het mbo een succesvol concept kan zijn. 

Belangrijk, want mbo-docenten werken 

in een wezenlijk andere omgeving dan 

leraren in het basis- en voortgezet onder-

wijs. Denk aan de studentenpopulatie, 

de verbinding met de beroepspraktijk 

en de teamgerichte werkwijze. Leraren-

opleidingen beseffen dit steeds meer. 

Zo komen er aparte afstudeerrichtingen 

voor het mbo en is er meer aandacht 

voor de pedagogisch-didactische scho-

ling van docenten die oorspronkelijk 

uit de beroepspraktijk komen. De 

pilots laten zien dat lerarenopleidingen 

hun curriculum beter kunnen afstem-

men op de behoeften van de praktijk 

als ze nauwer samenwerken met hun 

‘afnemers’. Daarnaast krijgt de profes-

sionele ontwikkeling van zittende leraren 

een impuls, doordat docenten meer 

reflecteren op hun eigen rol en handelen 

als ze studenten intensief begeleiden. 

En ook de studenten zelf worden beter 

voorbereid op de specifieke context en 

leeromgeving van het mbo, als hun op-

leiding en de school waar ze bijvoorbeeld 

stage lopen, nauwer samenwerken. Als 

‘bonus’ ontdekten mbo-instellingen in 

projectpilots, dat samen opleiden ook 

meerwaarde heeft voor de ontwikkeling 

van hun eigen organisatie. Bijvoorbeeld 

als er ook onderzoek wordt gedaan en 

docenten de kans krijgen om effectieve 

oplossingen uit de onderwijspraktijk te 

analyseren. Inmiddels lopen er landelijk 

tien projecten om de samenwerking 

tussen lerarenopleidingen en het mbo te 

versterken. Een hiervan is de samenwer-

king tussen FLOT en het Koning Willem I 

College in Den Bosch.
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Gijs de Bont over zijn projecten in Zambia

‘IK WIL 
 ONDERWIJS 
BETER MAKEN 
DAN HET WAS’

Gijs de Bont deed de scholing 

van het management van twee 

lerarenopleidingen in Zambia. 

Daarnaast was hij samen met 

zijn schoonvader betrokken bij 

de bouw van scholen in Lusaka 

en Mpongwe.

In september 2006 vroegen collega’s bij 

zijn toenmalige werkgever Cinop aan 

Gijs de Bont of hij eens wilde meeden-

ken over een nieuw project in Zambia. 

Het ging om het professioneel scholen 

van het management van twee leraren-

opleidingen. Meepraten werd meedoen 

en nog datzelfde jaar zat hij in zuidelijk 

Afrika om de tafel met twintig h.o.d.’s 

(heads of department).

De Bont: ‘We hebben daar van 2006 

tot 2009 veertien seminars gehouden 

met een duidelijk doel. Het Zambiaanse 

ministerie van onderwijs wilde twee 

colleges opwaarderen tot universiteiten. 

En daarvoor was het noodzakelijk dat de 

mensen een mastergraad hadden. Om 

succes van slagen te hebben, moes-

ten de deelnemers wel eerst getoetst 

worden op persoonlijke eigenschappen 

als intelligentie, leiderschap en analytisch 

vermogen. Die seminars gingen vervol-

gens over organisatiekunde, kwaliteits-

zorg, financiën, dat soort onderwerpen.’ 

De Bont heeft zelf tien van de veertien 

seminars verzorgd, waarvoor hij drie à 

vier keer per jaar naar Zambia reisde.

In 2009 schoof Fontys aan in de persoon 

van Erik Verbiest. Fontys kende 15 credits 

toe aan het project, die door een aantal 

deelnemers ook daadwerkelijk behaald 

zijn. Vanaf 2010 ging Cinop met de 

Maastricht School of Management ver-

der met zestien Zambiaanse deelnemers. 

De Bont ging toen wat meer op afstand 

scripties begeleiden en onderzoeksvoor-

stellen beoordelen. Op 4 en 5 juli 2014 

hebben de deelnemers hun eindscriptie 

verdedigd, in november volgen er nog 

enkele herkansingen.

Tekst: Jan de Jong

Foto’s: Gijs de Bont



45nr. 25 • 2014 • Vector

Schoonvader
Is het ‘gewone’ werk al tamelijk bijzon-

der, het heeft een nog indrukwekkender 

neveneffect gehad. In 2007 was De Bont 

samen met zijn vrouw Constance en met 

zijn schoonvader Jos Janssen (70) voor 

een korte vakantie in Zambia. Ze be-

zochten scholen waar kleine initiatieven 

werden ontwikkeld om het onderwijs 

te verbeteren. Ze zagen veel armoede, 

vooral in de sloppenwijken waar ze toen 

ook kwamen. Eén voorval vond De Bont 

illustratief. ‘We waren op een highschool 

waar basale vaardigheden als houtbe-

werking werden onderwezen. Ik was in 

een lokaal waar een les ‘schuren’ zou 

beginnen en ik vroeg tamelijk achteloos: 

“Maar waar is dan het schuurpapier?” 

De docent vertelde me dat hij één vel 

had dat hij voor de les in 35 stukjes 

scheurde. Mijn schoonvader, die oud-

aannemer is, was enorm onder de indruk 

van alles wat hij daar zag. Hij lag er  

’s nachts van wakker.’

Aan het eind van de 

‘vakantie’ ging de 

familie terug en bleef 

De Bont achter om een 

seminar te verzorgen. 

Toen hij twee weken 

later terug in Nederland 

kwam, meldde zijn 

schoonvader: ‘Gijs, ik 

heb het geregeld’.

Nick & Simon
‘Geregeld? Hoezo? Wat heb je gere-

geld?’ wilde De Bont weten. Toen bleek 

dat Jos Janssen voor 24 april 2008 een 

benefietconcert in Moergestel had 

georganiseerd, waar topartiesten als 

Nick & Simon zouden optreden. ’Alles 

is al betaald en de opbrengst gaat naar 

Zambia,’ vertelde Janssen. 

De Bont: ‘Iedereen wilde blijkbaar 

meedoen, Rabo, Interpolis, Dommelsch, 

noem maar op. Er zijn tweehonderd 

vip-kaarten verkocht en 1200 gewone 

kaarten. Het concert heeft uiteindelijk 

€110.000,00 opgebracht.’

Het eerste project dat van de opbrengst 

is gefinancierd, was een centrum in 

Kabwe, een stad met 350.000 inwoners, 

waar leerlingen binnen een kleinschalig 

project op basaal niveau een vak konden 

leren. Ze kregen dan bijvoorbeeld een 

certificaat als timmerman of naaister. 

Eindverantwoordelijke was een Zambi-

aanse stichting. ‘Dat project is helaas 

mislukt,’ vertelt De Bont. ‘Het gebouw 

staat er, het bestaat uit vier lokalen en 

een kantoor, er is water en elektriciteit. 

Maar het werkt niet.’

Eigen wc
Daarna volgden er 

andere projecten. 

Bij een bestaande 

basisschool in Lusaka 

ontbrak de wettelijk 

vereiste lerarenbehui-

zing. Daar is de bouw 

van zes woningen 

gefinancierd. En in de 

mijnstad Mpongwe is 

een nieuw schoolgebouw voor een mbo-

opleiding gerealiseerd. Voor de bouw 

van deze school (met opleidingen voor 

bouw, mijnbouw, motorvoertuigentech-

niek, installatietechniek 

en ict) zit Gijs de Bont 

in de klankbordgroep. 

Hij is er inmiddels ook 

al twee keer naar toe 

geweest. De Bont: 

‘Mpongwe is het zui-

delijkste district van de 

Copperbelt provincie. 

De bouw van de school 

wordt geregeld door 

de Limburgse stichting 

“Geef de kinderen van Mpongwe een 

toekomst”. En wij financieren de bouw. 

Dat gaat allemaal nog steeds van de 

opbrengst van dat benefietconcert. Het 

schoolgebouw is op zijn beurt weer een 

project van studenten van de Hoge-

school Zuid. Die hebben het helemaal 

ecologisch verantwoord ontworpen.’

Die Limburgse stichting had al meer 

projecten in Mpongwe lopen, zoals een 

jongerenwerkproject en een guesthouse. 

Een inmiddels door de Zambiaanse 

onderwijsinspectie goedgekeurd cur-

riculum voor biologische landbouw is de 

eerste cursus die in augustus aanstaande 

van start gaat. ‘Maar het bouwen van 

een school werd wel heel groot voor de 

stichting. En daar kwamen wij in beeld. 

Aardig is dat je bij zo’n bouw allerlei 

dingen over de lokale cultuur leert. Zo 

bestaat er een bouwvoorschrift dat de 

school principal een eigen wc moet 

hebben. Zit die er niet in, dan wordt het 

gebouw afgekeurd.’

Supergaaf
Rest Vector nog slechts de vraag naar 

het waarom. Waarom 

zou iemand in een ver 

land en in zijn vrije 

tijd zo’n project willen 

neerzetten? Oud-

FLOT-student Gijs de 

Bont is hier duidelijk 

over. ‘Dat wil toch 

iedere leraar? Elke 

leraar wil toch van be-

tekenis zijn voor een 

ander? Het bouwen 

van zo’n school is gewoon een supergaaf 

project. Het is alleen veel duurder dan in 

Zambia de gewoonte is. Ik ben ooit het 

onderwijs in gegaan om het beter te ma-

ken dan het is. En dat kan. Je ziet daar 

een mooie school ontstaan die beter is 

dan alles wat er daarvoor was.’

‘Elke leraar wil toch 
van betekenis zijn 
voor een ander?’

‘De docent vertelde 
me dat hij één vel 
schuurpapier had 

dat hij voor de les in 
35 stukjes scheurde’
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- Kort Nieuws -

Vraag honderd mensen wat het onderwijs zou 

moeten bewerkstelligen en je krijgt honderd 

verschillende antwoorden. Dat blijkt uit het 

boekje ‘Wat is het doel van onderwijs?’ dat op 

29 augustus in Utrecht werd gepresenteerd. Het 

initiatief komt van drie organisaties die zich met 

onderwijs en jongeren bezig houden: Danaë On-

derwijsinnovatie, Tasty Green Lifestyle Experience 

en Operation Education. Deze organisaties willen 

met de uitgave en een nog te maken documen-

taire vooral een dialoog op gang brengen over 

hoe onderwijs eruit zou moeten zien, nu de 

wereld de afgelopen decennia zo is veranderd. 

Het boekje bevat honderd citaten van onder 

andere leerlingen, leraren, schooldirecteuren, 

maar ook ondernemers, een tv-presentator, een 

ambtenaar, een ‘drop out’ uit het onderwijs-

systeem en een wetenschapper. Sommigen doen 

een oproep voor vernieuwing, zoals filosoof, 

historicus en auteur van De Correspondent 

Rutger Bregman: ‘Juist in de 21e eeuw zal het 

onderwijs niet alleen moeten voorbereiden op 

de arbeidsmarkt, maar in de eerste plaats op het 

leven.’ Anderen tonen zich wat behoudender. 

De een heeft het over het ‘vergaren van kennis’, 

de ander focust meer op ‘leren leren’. En ‘jezelf 

te ontdekken en te durven zijn’ staat tegenover 

‘kennis, kunde en wijsheid bij te brengen om een 

bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij’. 

Ook jongeren komen aan het woord. Zo zegt 

de negenjarige scholier Salahdin el Omari dat 

het doel van onderwijs is om ‘kinderen slim(mer)

te maken zodat ze later makkelijker een goede 

baan kunnen vinden.’ Al met al een leuk boekje 

om wat inspiratie op te doen voor een gesprek 

over dit onderwerp.

Het boekje is in digitale vorm gratis te downloaden 

via www.watishetdoelvanonderwijs.nl. Daar vind 

je ook informatie over hoe je zelf een bijdrage 

kunt leveren aan de nog te maken documen-

taire door een filmpje in te sturen met je eigen 

antwoord op de vraag.

Op 3 oktober 2014, organiseert Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) de vijfde editie 
van de Docentendag. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Het thema dit jaar is ‘In de wereld’. De dag staat in het teken van cultuureducatie, het 
‘vormende’ aspect van onderwijs. Er zal daarbij speciale aandacht zijn voor ethiek en 
duurzaamheid.

Kom daarom op 3 oktober naar Tilburg en laat je inspireren!

Programma

09.30 – 10.00 uur Ontvangst 

10.00 – 10.05 uur Welkomstwoord, Johan Struik, adjunct-directeur Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg

10.05 – 10.30 uur Lezing ‘Bildung begint bij jezelf’, Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek van 
de leraar, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

10.30 – 10.45 uur Feedback lezing, Kristi Jauregi Ondarra, lector Vreemdetalendidactiek in 
veranderende leeromgeving, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

10.45 – 12.30 uur Workshops

12.30 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 13.20 uur Kennismaking, Yvonne Visser, directeur Fontys Lerarenopleiding Tilburg

13.20 – 14.50 uur Workshop ‘Verbinding met de praktijk’, Bob Koster, lector Meesterschap/ 
Werkplekleren, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

14.50 – 15.00 uur Afsluiting

15.00 – 16.00 uur Borrel

Ga naar onze website voor meer informatie en om jezelf aan te melden.
fontys.nl/docentendag2014

Graag tot ziens op 3 oktober! 
   

UITNODIGING 
Docentendag 2014

3 oktober 2014 - 10:00-15:00 uur, Mollergebouw (P1)

Thema: ‘In de wereld’

Wat is het doel van onderwijs?
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Bent u als professional in het onderwijs toe aan een volgende stap? Wilt u zich 
verder ontwikkelen en uw kennis uitbreiden? Sta niet stil en kies voor een van de 
cursussen (open inschrijving) of maatwerktrajecten van Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg (FLOT).

Cursusaanbod
•  Engels voor tweetalig onderwijs (CAE/CPE)

•  Content Language and Integrated Learning (CLIL) voor tweetalig onderwijs

•  Basiscursus Professionele gecijferdheid > start op 6 november 2014

•  Basiscursus Rekendidactiek > start op 6 november 2014

•  Post-hbo-opleiding Leraar Nederlands als tweede taal (NT2) > start op 3 oktober 2014

Meer informatie en aanmelden:

Telefoon 08850 71766

E-mail professionaliserenflot@fontys.nl

Website fontys.nl/flot

Nascholing

Bergetappe

‘De grote vakantie was net voldoende om van de ernstigste 

verwondingen te genezen,’ vertelde Godfried Bomans ooit. 

Hij bedoelde dat nogal letterlijk. Het ging over een oom. ‘Die 

man had zulke stomme kinderen, dat ie het zelf in de gaten 

had’. Bij een slecht rapport reageerde de getergde oom op 

gepaste wijze: met een ijzeren staaf met weerhaakjes. Waarna 

de hierboven geciteerde observatie volgde over de helende 

werking van een lange, lome zomer.

Bij de Schoolmeester gaat die wetmatigheid tegenwoordig 

ook op. Niet dat hij zo op de valreep, vlak voor de vakantie, 

nog tegen fysiek geweld oploopt, maar meer in overdrachte-

lijke zin. Hij sleept zich de laatste jaren met veel moeite naar 

de eindstreep die zich bovenop een alpentop lijkt te bevinden. 

En waarvan de beklimming ieder jaar vroeger begint. 

Afgelopen schooljaar begon hij met Pasen al te zuchten. En 

dat verontrustte de Schoolmeester zeer. Waar was de tijd 

gebleven dat hij zich in een puike conditie bij de eindejaarsbar-

becue meldde om als een van de laatsten van die traditionele 

schranspartij huiswaarts te keren? Afgelopen jaar hield hij het 

na één hamburger en anderhalf biertje voor gezien en lag hij 

om half tien uitgeput in bed. Vakantie.

Misschien zijn er lezers die deze teloorgang met des School-

meesters leeftijd in verband willen brengen. Hen moet hij 

teleurstellen. Voor een gevorderde zestiger staat hij zijn man-

netje nog opperbest. Hij leest met gemak een roman van acht-

honderd bladzijden in één ruk uit. En schaakt nog zonder bril. 

Zijn het dan de leerlingen? Welnee! Tussen hem en de kinde-

ren accordeert het als vanouds. Leerlingen hangen nog immer 

ademloos aan zijn lippen. Goed, bij een proefwerk of school-

onderzoek lijkt de boom die hij geplant heeft, steeds minder 

vrucht te dragen, maar ach. De nieuwe tijd, nietwaar? Hij kan 

moeilijk in zijn eentje de ontlezing te lijf gaan.

Ook aan zijn collega’s kan het niet liggen. Natuurlijk, hij 

veracht hen in niet geringe mate. Maar dat deed hij 25 jaar 

geleden ook al. 

Nee, het ligt zoals gewoonlijk weer eens aan de directie. Toen 

die ‘management’ is gaan heten, ging het fout. Want vroeger 

was het allemaal zo lekker duidelijk. Op zijn eerste school, een 

overzichtelijke mulo in een Brabants dorp, werkten twintig 

leraren. En toen er een nieuwe directeur moest komen, werd 

de collega die het allerbelabberdst lesgaf, verzocht te sollici-

teren. Zodat hij zonder verder veel schade aan te richten zijn 

pensioen kon halen.

Maar sinds er managers zijn die zich bovendien met het 

onderwijs bemoeien en die op verdacht goede voet staan met 

het schoolbestuur (een orgaan dat zich tot voor kort onledig 

hield met ongevaarlijke administratieve procedures zoals het 

tijdig overmaken van de salarissen), moeten er ineens collega’s 

op het matje komen – wegens het niet stipt uitvoeren van nut-

teloze regeltjes.

Sinds die tijd voelt de Schoolmeester zich aan het eind van het 

schooljaar ineens niet zo fit meer.

Column

Door de Schoolmeester

- Kort Nieuws -
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‘Vroeger ging ik altijd op huisbezoek bij de leerlingen van mijn 

mentorklas. Leerde ik de ouders kennen en zij mij. Dat was mak-

kelijk als er wat was, bijvoorbeeld als je een leerling straf had 

moeten geven. Toen gaven ouders mij ook nog vrijwel altijd ge-

lijk. ‘Ik zou hetzelfde gedaan hebben, meneer’. Nu is het precies 

andersom. Nu roepen ouders je op hoge toon ter verantwoor-

ding als je hun kind straf hebt moeten geven.’

(Docent Jan Kiewit in BN De Stem, 19 augustus 2014)

‘Leraren moeten op hun eerste dag voor de klas alles kunnen. 

Van een docent die vers van de opleiding komt, verwachten we 

dezelfde kwaliteiten als van een docent die al dertig jaar voor de 

klas staat. Er zijn geen traineeships, geen juniorfuncties: we zien 

het onderwijs als een niet-lerend beroep.’

(Marco Snoek, geciteerd op Kennislink, 8 augustus 2014)

‘Om de algemene motivatie in de klas te vergroten kun je ex-

perimenteren met – tot op zekere hoogte - de regie uit handen 

geven. Leerlingen die - in meer of mindere mate – zelf beslissen 

waar ze tijdens de les aan werken zijn doorgaans toch iets ge-

motiveerder om net dat beetje meer te doen. Je kunt leerlingen 

bijvoorbeeld een keer laten kiezen tussen open, gesloten of 

meerkeuzevragen bij een schriftelijke overhoring.’

(Renée Conradi op website Onderwijs van Morgen, 26 juli 2014)

‘We moeten ook af van het denken in tijdseenheden. Ga maar 

na: lesroosters, studiebelastingsuren… voor elke stap in het leer-

proces staat een bepaalde periode, voor elke studie een bepaald 

aantal jaren. Maar leren en ontwikkelen gaat met horten en 

stoten: soms snel, soms langzaam, en voor iedereen anders. Tijd 

heeft daar allemaal niets mee te maken.’

(Lector Evert-Jan Ulrich in TPO Magazine, juli 2014)

‘Ik denk dat het belang van onderwijs schromelijk wordt overdre-

ven. En dat is maar goed ook.’

(Paul Frissen, geciteerd op HetKind.org, 8 augustus 2014)

‘Beste leraren in het middelbare onderwijs, het wordt tijd dat 

jullie leerlingen ongelijk gaan behandelen. (...) Als iedereen de 

ruimte krijgt om te excelleren in dat waar hij of zij goed is, dan 

is het de norm geworden om ongelijk te zijn. Ergens goed in zijn 

kan namelijk iedereen. Op die manier zijn wij niet alleen buiten 

de klas, maar ook in de klas divers.’

(17-jarige Chiem Balduk in nrc.next, 20 augustus 2014)

3 oktober 2014 – Docentendag
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert Fontys Leraren-

opleiding Tilburg (FLOT) de vijfde editie van de Docen-

tendag. De Docentendag zal van 10.00 tot 15.00 uur 

plaatsvinden bij FLOT. Dit jaar is er gekozen voor het 

thema ‘In de wereld’. Een programma met o.a. een inspi-

rerende inleiding, innoverende workshops én ruim de tijd 

om informatie uit te wisselen met collega’s. 

 
 Voor meer informatie en de mogelijkheid om in te 

schrijven kijk op pagina 46 van deze Vector.

 
9 oktober 2014 – Lentorendag
Op 9 oktober 2014 organiseert een aantal mid-

delbare scholen uit Zeeland en Brabant (ZeeBra-

scholen), samen met Fontys Lerarenopleiding 

Tilburg voor het zevende achtereenvolgende jaar, 

een Lentorendag.Tijdens deze Lentorendag bren-

gen Fontysstudenten en -docenten, de leerlingen 

uit hogere klassen havo en vwo bij, hoe zij bijles 

moeten geven aan leerlingen van de eigen school 

uit de onderbouw.

 
Ontmoet Autisme
Op 9 en 10 december 2014 vindt te Malle (B.) de 18e editie van 

de Inservice Autisme plaats. Het rijk samengestelde programma 

is mede mogelijk gemaakt door de goede samenwerking met 

onderwijsinstellingen, zorginstellingen, bedrijfsleven en de 

 onderzoekswereld. Voor meer informatie  

www.inservice-autisme.nl

Citaten Agenda
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