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LES 1: OPLEIDINGSDIDACTIEK INTRODUCTIELES 

KENNISMAKING 

Een job als lerarenopleider 

Wie? 

Waarom? 

Verwachtingen? 

VAKGEBIED 

AFBAKENING 

 Wat is opleidingsdidactiek? 

 
 Belang van het vakgebied 

 
 Opleidingsdidactiek? 

- “Teaching teachers is a bit like trying to repair a speeding automobile in the 

midst of bitter argument about how it should be done.” (Fuller & Brown, 

1975) 
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- “Consciously, we teach what we know; unconsciously, we teach who we are.” 

(Hamacke, 1999) 

- Good teaching cannot be reduced to technique: good teaching comes from 

the identity and integrity of the teacher” (Palmer, 1998) 

 

 Opleidingsdidactiek 

- Opleiden van leraren  specifieke didactische uitgangspunten  

- Onderwijzen over onderwijzen (tweede orde opleiden) 

- Pedagogy of teacher education (Loughran, 2006)  

(a) Globale opleidingsdidactische benaderingen/visies die richting 

geven aan de inrichting van de opleiding 

(b) Concrete opleidingsprincipes die richting geven aan het handelen 

van de lerarenopleiding 

 Opleidingsdidactiek in historisch perspectief  

 
 Overzicht geschiedenis 

- Tot jaren 80: 

 Na opleiding goede leraar voor het leven  

 Boekenkennis en praktijkervaring 

- Jaren 80-2000: 

 Opleiding leidt slechts tot startbekwaamheid  

 Veel reflectie op ervaringen 

 Pas na aantal jaar groeien tot een ‘goede’ leraar 

- 2000-2010: 

 Kwaliteit sterk bepaald door beroepssituatie 

 Extern gedefinieerde competenties zijn maatgevend 

 School heeft mede invloed op wat kwaliteit van leraar inhoudt 

(schoolvisie mede als sturende factor) 

- 2010-heden: 
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 Sterke nadruk op rendement/presteren 

 ‘Terugkeer’ van kennisbasis voor leraren 

 Alle leerlingen verder brengen (ook zorgleerlingen en excellente 

leerlingen)  

 Benaderingen/tradities 

- Jaren ‘90 

 Zeichner en Liston (1990) 

1. Academic tradition 

 Aanbieden van theoretische kennis (algemeen en 

vakdidactiek)  

 Kloof theorie en praktijk 

2. Social efficiency tradition 

 Aansluiten vorige traditie 

 Meer nadruk op onderzoek naar leerresultaten 

gekoppeld aan interventies van leraren 

 Effectief functioneren van leraren in context (+) 

 Ellenlange lijst van competenties (-) 

3. Developmentalist tradition 

 Onderwijs baseren op wat gekend is van ontwikkeling 

bij kinderen (cognitief, taal, etc.)  

 Onderwijs aanpassen aan het opgroeiende kind (+) 

 Installatie van eenheidsworst (-) 

4. Social reconstructionist tradition 

 Door middel van onderwijs de bestaande en vaak 

ongewenste maatschappelijke orde veranderen 

 Streven naar mondige burgers 

 Democratie en empowerment (+) 

 Grote opdracht voor leraren (-) 

 Nieuwe ontwikkeling 

- Jaren ’80/’90: Nadruk in lerarenopleiding op reflecteren  

 Leraren leren op basis van concrete ervaringen  

 Via reflectie verdiepen van praktijkervaringen 

- Aandacht voor de leraar als onderzoeker 

- Competentiegericht opleiden  

 Duidelijke vaststelling van wat leraarsbekwaamheid inhoudt  

 Betere aansluiting met de arbeidsmarkt 

- School-based teacher education 

 Leren op de werkplek  

 Voorbereiden op de ‘echte’ job (praktijkschok ondervangen) 
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 Doelen van het onderwijs 

 
 Onderzoekstopics 

 

UITGANGSPUNTEN  

 Uitgangspunten vakgebied: 

- Onderwijzen is: complexe activiteit, persoons- en contextgebonden, gericht 

op leren van leerlingen 

- Goed leren onderwijzen kost tijd 

- Goede leraren maken meer en betere vorderingen met hun leerlingen dan 

minder goede 

- ‘Goed’ leraarschap kan niet alleen verklaard worden vanuit kennis en 

vaardigheden 

- Tot nu toe is te eenzijdig en atomistisch gekeken naar goed leraarschap 

- Meerperspectivistisch en holistisch gezichtspunt is nodig t.a.v. het 

leraarsberoep en dus ook de opleiding van leraren 
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 Conceptueel model 

 
- Teachers’ professional development framework (Desimone, 2009, van Veen 

e.a., 2010)  

- Theory of improvement (Wayne e.a., 2009)  

 Relevante inhoud om goede leraar te worden en te blijven  

 Secundaire functies (leraar als onderzoeker, peer-coach, innovator, 

mentor, etc.) 

 Kwaliteit van de leraar  

- Belang van professionele identiteit 

- Belang van praktijkkennis

 
- Leren van (student)leraren 

 
 Vaak onbewust 

 Multi-dimensionaal 

 Meergelaagd  

 Professionele identiteit  

- “The process of integrating one’s personal knowledge, beliefs, attitudes, 

norms and values on the one hand, and professional demands from teacher 

education institutions and schools, including broadly accepted values and 

standards about teaching, on the other.” 

- Kernvragen: 

 Wie ben ik als leraar?  

 Wie wil ik zijn als leraar? 

- Persoonlijk domein: persoonskenmerken, leergeschiedenis, opvattingen over 

onderwijs, etc. 

Practice

PersonTheory
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- Professioneel domein: Kennis, vaardigheden en attitudes van leraren 

- Contextueel domein: meso en macro context 

 
- Belang 

 Hogere job tevredenheid, zelfvertrouwen, motivatie en self-efficacy  

 Kwaliteitsvol lesgeven 

 Omgaan met vernieuwingen  

 …  
- Implicaties voor de praktijk 

 Praktijkkennis 

- Belangrijk, maar moeilijk af te bakenen 

- Kenmerken 

 Verschillend van wetenschappelijke kennis 

 Eigen voor professionals 

 Vormgegeven door ervaringen en formele kennis  

 Richtinggevend voor het handelen  

- Expliciteren via reflectie 

- Shulman (1987): Pedagogical Content Knowledge – PCK  

- Koehler & Mishra (2005): Technological Pedagogical content knowledge – 

TPCK 

 Congruent opleiden  

VLAAMSE CONTEXT: BEROEPSPROFIEL LERAAR 

 Competenties omschrijven welke kennis, vaardigheden en attitudes van een 

beginnende leraar verwacht worden. 

 Beroepsprofielen doen hetzelfde voor leraren die al een tijdje in de onderwijspraktijk 

staan. 

BASISCOMPETENTIES VOOR LERAREN 

 Uitgangspunten 

- Centraal aandachtspunt is taalvaardigheid:  

 Zelf het Standaardnederlands goed beheersen 
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 De beginsituatie van leerlingen goed kunnen inschatten 

 De taalaanpak op maat van de leerlingen uitwerken 

 De tweede taal op een aanvaardbaar niveau beheersen 

 Een ander belangrijk aandachtspunt is dat leraren goed moeten 

voorbereid worden op grootstedelijke uitdagingen, zoals het omgaan 

met verscheidenheid.  

 Daarnaast wordt duidelijk bepaald dat ook leraren uit het 

basisonderwijs over een basiskennis op het vlak van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) moeten beschikken. 

 Duidelijke visie op leraar-zijn: Verruimde professionalisering en 

emancipatorische onderwijsvisie. 

 Kenmerken 

- Verruimde professionaliteit  

 Empowerment 

 Visie en verantwoordelijkheid 

 Levenslang leren  

 Reflective practitioner  

 Autonomie en collegialiteit 

 De leraar als intellectueel ( technische uitvaarder) 

- Emancipatorische onderwijsvisie 

 Gericht op mondigheid, zelfstandigheid, kritische zin en 

verantwoordelijkheid 

 Belang van democratische waarden 

 Stimuleren leerproces i.p.v. kennisoverdracht 

 Aandacht voor de leerling als persoon 

 Kritisch leren omgaan met levenswaarden en zingeving  

 Clusters  

- Het beroepsprofiel en de basiscompetenties omvatten drie clusters van 

verantwoordelijkheden van de leraar 

1. Een verantwoordelijkheid t.o.v. de lerende 

2. Een verantwoordelijkheid t.o.v. de school en de 

onderwijsgemeenschap 

3. Een verantwoordelijkheid t.o.v de maatschappij 

- Deze clusters omvatten functionele gehelen: tien typefuncties (rollen). Hierin 

staan verscheidene vaardigheden verwoord. 

- Een tiental beroepshoudingen, zoals leergierigheid en flexibiliteit (attitudes), 

ondersteunt de vaardigheden  

 Basiscompetenties  

- Verantwoordelijkheid t.o.v. de lerende 

 de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 

 de leraar als opvoeder 
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 de leraar als inhoudelijk expert 

 de leraar als organisator 

 de leraar als innovator / de leraar als onderzoeker 

- Verantwoordelijkheid t.o.v. de school/de onderwijsgemeenschap 

 de leraar als partner van de ouders/verzorgers 

 de leraar als lid van een schoolteam 

 de leraar als partner van externen 

 de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 

- Verantwoordelijkheid t.o.v. de maatschappij 

 De leraar als cultuurparticipant  

 Mijn juffen, meesters en hun competenties 

- Juf Arlette, mijn eerste herinnering aan het onderwijs. Mijn juf uit de eerste 

kleuterklas. Een dikke krullenbol bruin haar. En de herinnering dat ze me in 

haar armen nam, nadat mijn grote zus me voor het eerst afzette aan haar 

klas.”  

- “Meester Guido. Bij hem mochten we met een bandopnemer en microfoon zelf 

aan de slag, om onszelf te registreren, al voordragend of al zingend, of 

experimenterend op de klasgitaar. Meester Guido is erin geslaagd de vonk te 

doen overspringen. Mijn liefde voor knopjes, monteren en uitproberen is nog 

steeds aanwezig.”  

- “Wie uit het middelbaar bovendrijft is meneer van Geel, ook wel de “Citroen” 

genaamd. Zijn bijnaam zegt effectief iets over zijn pH-waarde, zo heb ik 

mogen ontdekken.”  

- “ Als ik naast de kritische incidenten uit mijn schooltijd het beroepsprofiel van 

de leraar leg, of de basiscompetenties waartoe de lerarenopleidingen 

opleiden, zie ik uiteraard overlap. De leraar als begeleider van leer- en 

ontwikkelingsprocessen, als opvoeder, en last but not least als inhoudelijk 

expert. Maar als ik aan mijn significante leraren denk, dan duiken deze kaders 

niet altijd spontaan op. Andere termen, zoals vertrouwen, geloof, empathie en 

passie, die duiken wel spontaan op. Een leraar kan perfect technisch 

beantwoorden aan de afvinkbare elementen van het beroepsprofiel. Maar als 

de passie ontbreekt, dan vrees ik voor de impact bij de lerende.”  

(Uit Essays over de leraar, Van Petegem, p.23) 

 Basiscompetenties: geen strak keurslijf…  

DECREET OP DE LERARENOPLEIDING 

 Decreet op de lerarenopleiding 

- Vroegere situatie 

 Bacheloropleiding onderwijs (Groep 1) 

 “Aggregatie” (academische initiële lerarenopleiding)  
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 Lerarenopleiding academisch niveau (Groep 2) 

 GPB in CVO’s 

- Decreet 2007 

 (visitaties) 

 (beleidsgroepen) 

 (Commissie Biesta)  

- Voorontwerp van decreet 23 december 2017 

- Decreet Vlaams Parlement 29 maart 2018 

- Implementatie 1 september 2019 

 Uitgangspunten decreet 2007 

- Continuïteit in professionele ontwikkeling  

- Meer samenwerking met werkveld 

- Meer flexibele trajecten 

- Kwaliteitsverhoging: visitaties 

- Versterking praktijkcomponent 

- Beleidsevaluatie  

 Soorten lerarenopleidingen: 

1. De geïntegreerde lerarenopleiding aan de hogeschool (180 stp.) “Bachelor in 

Onderwijs” 

 Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

2. De specifieke lerarenopleiding (60 stp.) “Diploma van leraar” 

 Aan de universiteit  

 Aan de hogeschool 

 Aan het CVO 

 

Voortgezette lerarenopleiding  Ba-na-Ba  

 

 De geïntegreerde lerarenopleiding 

- 180 studiepunten 

- Integratie vakinhoudelijke component en pedagogisch-didactisch handelen 

- 45 studiepunten stage 

- Twee vakken (i.p.v. 3) voor leraar secundair onderwijs 

 De specifieke lerarenopleiding 

- Pedagogisch-(vak)didactische vorming na de vakinhoudelijke opleiding 

- Studieomvang van 60 studiepunten  

 30 stp. Theorie 

 30 stp. Praktijk 

 Geïntegreerde aanbieding mogelijk 

- Opleidingsprogramma 
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 Door instellingen  

 Basiscompetenties als startpunt  

 Praktijk in de SLO (30 STP.) 

- Als pre-service 

 Observaties in scholen 

 Seminaries 

 Stage in scholen  

- Als in-service 

 Personeelslid van een school (Leerwerktraject) 

 LIO-baanovereenkomst tussen school en opleiding 

 Begeleiding door school en opleiding 

 Eindevaluatie bij de opleiding 

 SLO voor wie?  

- Voor afgestudeerden van een masteropleiding 

 Inschrijving kan na academische bachelor, op voorwaarde van 

inschrijving in de master 

 Diploma na master  

- Er kunnen maar 30 stp. ‘indalen’ in de meerjarige masteropleidingen 

 Afstudeervariant ‘onderwijs’ 
 Resterende 30 stp. om diploma van leraar te verwerven 

- De hogescholen 

 Voor afgestudeerden van een masteropleiding in de drie bestaande 

studiegebieden (opzoeken) 

 Voor professionele bachelors 

- De CVO’s 

 Voor alle bachelors en masters 

 Voor gediplomeerden SO is een brugprogramma voorzien 

 Praktijkbegeleiding op school 

- Mentorschap 

 Superviseert de coaching en begeleiding  

 Aanvangstbegeleiding beginnende leerkrachten 

 Gedeeltelijk vrijgesteld (taakdifferentiatie)  

 Mentorenvorming vereist 

 Afgeschaft sinds 2010-2011 

- Vak- of klasmentor (werkbegeleiding) 

- Begeleiding vanuit de opleiding (leerbegeleiding) 

 Expertisenetwerken lerarenopleiding 

- “Expertise van de verschillende lerarenopleidingen in complementariteit 

bundelen en ontwikkelen, ter verbetering van de kwaliteit van de 

lerarenopleidingen en ter versterking van de dienstverlening op het vlak van 

continue professionele ontwikkeling van leraren” 
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 December 2012 – visitaties  

 

BELEIDSEVALATIE(S)  

 Beleidsevaluaties lerarenopleiding  

- EVALO-onderzoek (2013) 

- Commissie Biesta (5 oktober 2013) 

- Installatie ‘beleidsgroepen lerarenopleidingen’ 
 Instroom in de lerarenopleiding 
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 Inhoud en uitstroom 

 Professionalisering lerarenopleiders 

 Stage 

 Aanvangsbegeleiding 

 SLO/Educatieve master  

 Rapport commissie Biesta 

- Discussie over instroom in de lerarenopleiding  selectieproef en 

aanvangsdiagnostiek?  

- Zij-instromers: LIO-banen  evaluatie 

- Diversiteit in de lerarenopleiding? Geen afspiegeling van de maatschappij 

- Educatieve master 

- Stage: decretaal verankeren van medeverantwoordelijkheid scholen 

- Competenties  

 Verschil tussen startcompetenties en geheel van basiscompetenties  

 Vraagtekens bij de leraar-als-onderzoeker 

- Inzetten op professionalisering van lerarenopleiders 

- Aanvangsbegeleiding als urgente kwestie 

 Installatie van formele periode  

 Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid lerarenopleidingen en 

scholen 

 Resultaten beleidsevaluaties  

- 6 groepen  

 Instroom in de lerarenopleiding 

 Inhoud en uitstroom 

 Professionalisering lerarenopleiders 

 Stage 

 Aanvangsbegeleiding 

 SLO/Educatieve master 

- Presentatie resultaten op 5 juni 2014 

- Resultaten beleidsgroepen: actueel overzicht uitdagingen  

C1 REALISING A ‘QUALITATIVE ’  INFLOW IN TE  

 Background 

- Homogeneous student population  

- Negative image teaching profession and teacher education (declining number 

of students)  

- No real career perspective for teachers  

 Challenges 

- Guidance: 3 phases (orientation - entry - start diagnostics) 

- Non-binding but mandatory entrance test at the beginning of teacher 

education (many competencies)  
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C2: CONTENT OF TE AN D ‘OUTPUT’   

 Background 

- Graduating teachers feel unprepared when leaving TE 

- Teacher education offers limited preparation for the challenges of the 21st 

century  

 Challenges 

- Realising status when having a teaching degree 

- Teaching degree = ready for teaching 

- Diversity as norm in society 

C3: INTERNSHIP 

 Background 

- Internship as core element in TE curriculum: first ‘confrontation’ with 

teaching and school practice  

- Unclear responsibilities   

 Challenges 

- Internship → workplace learning with joint responsibilities  
- Mentors as school-based teacher educators 

C4: INDUCTION PROGRAMMES 

 Background 

- Dropout beginning teachers (22%) (Gault, 2011) 

- Poorly prepared for the job (Tait, 2008) 

- Practice shock 

 Challenges 

- First year of teaching = start professional development 

- Mentoring practices as joint responsibility (school, teacher education, 

pedagogical counselors)  

- Career perspective: stable job position 

C5: TEACHER EDUCATORS ’  PD 

 Background 

- Unique position with different roles (second order teaching) 

- Diversity in background and working contexts 

- Only ‘ad hoc’ professional development initiatives 

 Challenges 

- Roles, responsibilities, etc.  

- Need for induction initiatives 

- Educational program for teacher educators 
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C6: STRUCTURE OF TE  

 Background 

- Flexible offer of teacher education at different levels of the Flemish (and 

European) qualification structure 

 Challenges 

- New decree/law  

- Educational master as a solution? 

- Master's programs for teachers of primary education? 

 

NIEUW DECREET (2018)  OVER DE UITBOUW VAN LERARENOPLEIDINGEN 

 Vlaams regeerakkoord 

- Vlaams regeerakkoord 

 Hervorming van de lerarenopleiding  

o Op basis van adviezen beleidsgroepen  

o Inzetten op kennis van de te onderwijzen vakinhoud 

o Noodzakelijke didactische vaardigheden en klasmanagement 

 Belang van voldoende stageplaatsen 

 Instromers: niet-bindende toelatingsproef  

 Lerarenloopbaan aantrekkelijker 

- Beleidsnota Crevits 

- Task Force kabinet  

- Conceptnota 

 Doelstellingen in regeerakkoord 2014-2019 

- Inzetten op brede en kwaliteitsvolle instroom in de lerarenopleiding 

- Inhoud van de lerarenopleiding versterken en actualiseren 

- Versnippering van het aanbod tegengaan en samenwerking tussen 

aanbieders bevorderen 

- Samenwerking lerarenopleiding en werkveld faciliteren 

- Achtergrond: dreigend lerarentekort 
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 In een notendop 

- Alle lerarenopleidingen worden ingeschaald in VKS 5, 6 en 7 

- Niveau 7 = educatieve masteropleiding (Ma-na-Ba) 

- Gevolg: Vanaf 2019-2020 worden de SLO’s van de CVO’s overgedragen aan 

een hogeschool of universiteit 

- Huidige expertise wordt gebundeld binnen hogescholen/universiteiten 

- Traject voor zij-instromers mogelijk op vestigingsplaatsen van de (oude) SLO’s 

van de CVO’s (geen onderwijsbevoegdheid voor volledige masteropleiding) 

 Nieuwe opleidingen 

- Hogescholen 

 Educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs 

 Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs 

 Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs 

 Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs  

+ verkort traject 

- Universiteiten 

 Educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs  

 + verkort traject 

- School of ARTS 

 Educatieve masteropleiding voor kunstvakken 

 Doelstellingen decreet 

- Kiezen voor leraar als basisopleiding 

- Aanbod lerarenopleiding op masterniveau: positieve invloed op beeldvorming 

- Domeinexpert en expert leraarschap 

- Laagdrempeligheid van het aanbod moet behouden blijven 

- Inschaling in Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS): internationale 

vergelijkbaarheid bevorderen 

 Educatieve masters 

- Studieomvang educatieve masteropleiding:  

 90 SP of 120 SP 

- Component leraarschap = TOTAAL 60SP 

 45 SP component leraarschap ongeacht de omvang van 

masteropleiding in de Educatieve Master 

 15 SP component leraarschap 

a. als keuzepakket in de Ba die rechtstreeks toegang bieden 

b. via voorbereidingsprogramma 

c. OF in de educatieve master op voorwaarde dat a. EN b. ook 

aangeboden worden 

 Educatieve masteropleidingen: 

- Studieomvang educatieve masteropleiding: 90 SP of 120 SP wordt per cluster 

vastgelegd door de Vlaamse Regering 
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- Verkort traject voor wie reeds Ma-diploma heeft => enkel component 

leraarschap van 60 studiepunten 

- Bekwaamheidsbewijzen voor het secundair onderwijs worden gekoppeld aan 

de gevolgde vakdidactieken 

- Lijst van vakdidactieken wordt vastgelegd door de Vlaamse Regering 

- Alle universiteiten moeten slagen voor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) 

 Besluit van de Vlaamse regering (4 mei 2018) 

- Educatieve Master (90 SP) 

 Cluster Economie 

 Cluster Maatschappijwetenschappen 

 Cluster Levensbeschouwing (NIET UGENT)  

- Educatieve Master (120 SP) 

 Cluster Cultuurwetenschappen  

 Cluster Gedragswetenschappen  

 Cluster Gezondheidswetenschappen 

 Cluster Lichamelijke opvoeding  

 Cluster Talen 

 Cluster Wetenschappen & Technologie 

 Cluster Ontwerpwetenschappen (NIET UGENT)  

 UGENT-visie 

- Inzetten op aantrekkelijke lerarenopleidingen:  

 Zowel als keuze na de bachelor als na de master 

 Uitgangspunt: iedereen kan na Ba kiezen om OOK leraar te worden 

- Ambitie om meer leraren op te leiden 

- Kwaliteit is hoog en evenwaardig aan andere masters 

- Onderzoeksgebaseerd, multiperspectivisme, pluralisme 

- Belang van identiteit domeinspecifieke component 

 Leerresultaten 

- Niveau 7 accenten 

 Academische grondslag 

 Onderzoekende houding leraren 

- UGent-accenten 

 Multiperpectivisme 

 Pluralisme  

 Model component leraar = 60 studiepunten UGent 
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 Component leraarschap: invulling  

Theorie 18 SP 

Vakdidactiek 6-12 SP 

Stage 15-21 SP 

Masterproef 9 SP 

 Locaties BUITEN Gent enkel voor zij-instromers

 
 Kernboodschappen 

- Word ‘leraar met méér’ aan de UGent: kennis in je masterdomein verdiepen 

+ pedagogische vaardigheden aanleren 

- Maatschappelijke rol UGent om goed gevormde leraren af te leveren 

- Dicht bij huis: Gent, Kortrijk, Brugge, Oudenaarde 

UITGANGSPUNTEN OPLEIDINGSONDERDEEL 

 Doel van het opleidingsonderdeel 

- Bewust worden van je rol als lerarenopleider: De ontwikkeling van 

competenties van leraren ondersteunen 

- Gesteund op een visie op het beroep van de leraar:  

 Welk soort leraar? Voor welk onderwijs? Voor welke maatschappij? 

 Vastgelegd in basiscompetenties 

- Gecontextualiseerd: 

 Vlaams decreet 

 Beroepsprofiel leraar 

 Ontwikkelingsprofiel lerarenopleider  

- Vanuit rolmodel 
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 “Teach what you preach” – Een lerarenopleider voldoet zelf ook aan 

het beroepsprofiel 

 Congruent opleiden: Eigen handelen kunnen bespreken en analyseren  

- Gestuurd door reflectieve paradigma 

- Nadruk op de persoon van de lerarenopleider 

- Uitdrukkelijke aandacht voor de kennisbasis van de lerarenopleiding 

- Actuele onderzoeksthema’s   

 Visie en achtergrond 

- Onderzoek in het vakgebied 

- Praktijkrelevantie 

 i.f.v. Mogelijke job als lerarenopleider 

- Professionele ontwikkeling (leraar en lerarenopleider) als uitgangspunt  

- Congruent opleidingen 

- Teach what you preach 

- Verscheidenheid aan werkvormen  

- Actief en samenwerkend leren 

 Opbouw opleidingsonderdeel 

- Principe congruent opleiden (≈ opleiding Lerarenopleiding)  
- Principe constructivistisch opleiden (≈ opleiding Onderwijskunde)  

 

1. Plenaire sessies 

2. CGO-opdracht 

3. Co-assessment 

LES 2: ONDERZOEKSSEMINARIE: HOE KUNNEN WE 

STUDENT-LERAREN VOORBEREIDEN OP 

PARTNERSCHAPPEN MET OUDERS? 

INLEIDING  

1.1. PARTNERSCHAPPEN OUDERS-SCHOOL 

 Verschillende concepten 

- Verschillende concepten…  
- Family school partnerships 

- Parental involvement 

- Parent participation 

- Parental engagement  

- Parent collaboration 

- Ouderbetrokkenheid 

- Educatief partnerschap 

- Samenwerking met ouders 
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- School, family and community partnerships 

 Collaboration with parents is a ‘[…] construct […] being multifaceted in nature, 
because parental involvement subsumes a wide variety of parental behavioural 

patterns and parenting practices’ (Fan & Chen, 2001, p.3; zie ook Bakker et al., 2013) 

 Typologie van Epstein (1995): “The Parent Involvement Framework”  

1. Parenting (basale opvoedingspratijken) 

2. Communicating (contact met school) 

3. Volunteering (vrijwilligerswerk op school) 

4. Support for learning at home (thuisbetrokkenheid) 

5. Participating in decision-making (deelname aan de besluitvorming op school) 

6. Collaborating with the community (samenwerking met de grotere 

gemeenschap van stad of wijk)  

 

 Partnerschappen ouders-school 
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Ook een verantwoordelijkheid van de school en de leraren! 

 
 Partnerschappen ouders-school 

- Draagt bij aan: 

 Leerprestaties (Desforges & Abouchaar, 2003; Epstein, 2011; Hattie, 

2009) 

 Sociale ontwikkeling (Lazar & Slostad, 1999; Smit et al., 2006; 

Wilkinson, 2006) 

 Gevoel van welbevinden van leerlingen (Onderwijsraad, 2010) 

- Belangrijk ongeacht de leeftijd, maar vorm verandert 

1.2. OUDER-LERAAR COMMUNICATIE  

 Ouder-leraar communicatie 

- Verbale interacties tussen ouders en leraren in de context van een formeel 

gepland ouder-leraar gesprek (Gartmeier et al., 2015; Wiesbeck, 2015) 

- Bieden mogelijkheid tot wederkerige interacties  

- Vlotte ouder-leraar communicatie bevordert kwaliteit partnerschappen 

- Het voeren van ouder-leraar gesprekken is een professionele taak van leraren 

- Geen evidente taak 

- Nood aan specifieke set van competenties 

- Vraagt oefening en ervaring 

 Hoe kunnen we studenten hierop voorbereiden in de lerarenopleiding? 

1.3. SITUERING BINNEN DE LERARENOPLEIDING  

 Vlaanderen: basiscompetenties voor de leraar: functioneel geheel 6 – De leraar als 

partner van ouders of verzorgers 

- De leraar kan met ouders of verzorgers communiceren over hun kind in de 

school o.b.v. overleg met collega’s of externen 

- De leraar kan met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en 

onderwijs 
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- De leraar kan strategieën inzetten om te communiceren met anderstalige 

ouders  

- It is very clear. Practices of family and community engagement are part of 

every teacher’s professional work and an essential component of the 

organisation of every school. Initial teacher education must choose a path for 

pedagogy that includes a path to partnerships.” (Epstein, 2018, 404) 

1.4. UITDAGINGEN 

 Onderzoek suggereert dat lerarenopleidingen er onvoldoende in slagen om student-

leraren hierop goed voor te bereiden 

- Vlaanderen: EVALO (2012)  

- Vlaanderen, Nederland, USA: de Bruïne et al. (2014) – reader!!  

- Europa: Willemse et al. (2018) 

- US: Epstein & Sanders (2006) 

 Uitdagingen: 

- Versnipperd aanbod 

- Niet structureel ingebed in het curriculum  

- Vaak op individueel initiatief van de lerarenopleider 

- Veelal beperkt tot aanreiken theoretische kaders en inzichten 

- Weinig kans tot praktijkervaringen, oefenmomenten… 

 Student-leraren voelen zich onvoldoende voorbereid op de praktijk!   

1.5. VEELBELOVENDE PERSPECTIEVEN 

 Theorie                        Praktijk 

                

 

         Klinische simulaties 

KLINISCHE SIMULATIES ALS VEELBELOVENDE INSTRUCTIESTRATEGIE  

2.1. WAT ZIJN KLINISCHE SIMULATIES?  

 Instructiestrategie die realistische professionele situaties introduceert in de 

leeromgeving (Dieker et al., 2014; Cioffi, 2001; Kaufman & Ireland, 2016) 

 “Approximations of practice” (Grossman et al., 2009, 2058) 

 Specifieke situaties ervaren, beslissingen nemen en handelen, de resultaten ervaren 

(Kaufman & Ireland, 2016)  

 Bevorderen transfer van theorie naar praktijk bevorderen (Kaufman & Ireland, 2016; 

Badiee & Kaufman, 2015).  

 Competentieontwikkeling!  

2.2. THEORETISCHE BASIS 
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 Experiential learning (Kolb, 1984) 

 Situated cognition (Brown, Collins, & Duguis, 1989) 

 Problem-based learning (Hmelo-Silver, 2004)  

 Social cognitive theory (Bandura, 1977; 1997)  

 Teacher reflection (Schön, 1983) 

2.3. OORSPRONG KLINISCHE SIMULATIES  

 

2.4. KLINISCHE SIMULATIES IN DE LERARENOPLEIDING 

 Innovatief en recent (Dieker et al.; Kaufman & Ireland, 2016)  

 Voorbije jaren: toegenomen aandacht voor mogelijkheden om complexe 

lerarencompetenties te ontwikkelen 

- Klasmanagement 

- Lesgeven aan diverse klasgroep 

- Omgaan met ouders 

 Verschillende soorten klinische simulaties (Bradley & Kendall, 2014; Kaufman & 

Ireland, 2016)  

- Online (bv. Kervin et al., 2006; Gibson, 2007)  

- Face-to-face (Dotger, 2013; Walker & Legg, 2018; Dotger & Ashby, 2010) 

FACE-TO-FACE simulaties ONLINE simulaties 

  
Real-time 
Acteurs 
Gestandaardiseerd 

Technologie 
Online leeromgeving 
Visueel realistisch  

2.5. UITDAGINGEN 

 Nood aan… 

- Empirische studies impact klinische simulaties  

- In het bijzonder voor klinische simulaties gericht op ontwikkeling ‘ouder-

leraar communicatiecompetenties’  
- Onderzoek over aard en ontwikkeling competenties  

- Conceptuele kaders en meetinstrumenten  

ONDERZOEKSBRIL…  

3.1. MIJN DOCTORAAT…   
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 Conceptualiseren, meten en ontwikkelen van de ‘ouder-leraar 

communicatiecompetenties’: Klinische simulaties in de lerarenopleiding 

 

3.2. ONDERZOEKSDOELSTELLINGEN  

 Meetinstrumenten ontwikkelen om ouder-leraar communicatie competentie van 

student-leraren in kaart te kunnen brengen  

 Inzicht verwerven in design klinische simulaties om ouder-leraar communicatie 

competenties te ontwikkelen 

 De effectiviteit van klinische simulaties onderzoeken voor het ontwikkelen van de 

ouder-leraar communicatie competentie van student-leraren 

 

3.3. ONDERZOEKSOPZET 

 Studie 1 & 2: Ontwikkelen meetinstrumenten 

 Studie 3: Designprincipes klinische simulaties + percepties student-leraren 

 Studie 4 & 5: Interventiestudies 

 

3.4. COMPETENTIES ALS CONTINUÜM   
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 Combineer verschillende meetbenaderingen die focussen op verschillende 

competentie-aspecten 

 Zet in op geïntegreerde ontwikkeling van alle competentie-aspecten 

 Besteed in het bijzonder aandacht aan de situatie-specifieke vaardigheden 

VIDEO-GEBASEERD MEETINSTRUMENT 

4.1. ARTIKEL READER OPLEIDINGSDIDACTIEK  

 Ontwikkeling meetinstrument  

 Video-gebaseerd  

 OLCC-gerelateerde situatie-specifieke vaardigheden 
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 Het OLCC-model 

 
 4 stappen:  

1. Ontwikkelen video vignetten 

2. Formuleren instructies voor student-leraren 

3. Ontwikkelen codeerschema 

4. Uittesten en verfijnen video-gebaseerd instrument (n = 269) 

 
 

 
 

 

Video vignetten Open vragen Codeerschema 

Geven realistische 
ouder-leraar gesprekken 
weer 

Triggeren perceptie-, 
interpretatie- en 
beslissingsvaardigheden 

Toekennen perceptie-, 
interpretatie- en 
beslissingsscore 
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4.2. AAN DE SLAG!  

1. Lees achtergrondinformatie (werkblaadje) 

2. Bekijk video vignet (ppt) 

3. Beantwoord de vragen (werkblaadje) 

 

EFFECTIVITEIT KLINISCHE SIMULATIES 

5.1. TWEE VERSCHILLENDE LEERTRAJECTEN 
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5.2. OPZET INTERVENTIESTUDIE  

 

5.3. RESULTATEN INTE RVENTIESTUDIE  

 Self-efficacy beliefs 

 

 Situatie-specifieke vaardigheden 

 

VRAGEN EN DISCUSSIE 

 Stellingen: akkoord en niet-akkoord 

1. Het video-gebaseerd meetinstrument kan enkel gebruikt worden voor 

wetenschappelijk onderzoek 

2. Face-to-face simulaties zijn leerrijker dan online simulaties  
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LES 3: ONDERZOEKSSEMINARIE: HET ONRAFELEN VAN DE 

INDUCTIEPERIODE VAN LERAREN LAGER ONDERWIJS 

VANUIT EEN SOCIAAL NETWERKPERSPECTIEF 

ALGEMENE INLEIDING 

 Inductiefase 

- Professioneel leren bevindt zich op een continuüm (Feiman-Nemser, 2001; 

Merchie, Tuytens, Devos & Vanderlinde, 2017) 

1. Initiële lerarenopleiding 

2. Inductiefase 

3. Levenslange professionele ontwikkeling 

- Inductiefase = transitie van lerarenopleiding naar lerarenberoep 

- Professionele ontwikkeling is zeer intens in deze periode 

- Nemen vaak zelfde taken/verantwoordelijkheden op dan ervaren leraren   

- Emotionele rollercoaster, ontwikkeling van zelfbeeld, en inpassen cultuur 

school  

 Praktijkshock 

- Vele beginnende leraren ervaren een praktijkshock (Veenman, 1984) 

- Confrontatie met de “volle” verantwoordelijkheid als leraar 

- Problemen zijn meestal niet oorzaak van individueel falen; oorsprong in 

confrontatie tussen leraar en nieuwe situatie: 

 Leraar met eigen opvattingen, praktijktheorie 

 Confrontaties met nieuwe omgeving, andere tradities, gebruiken, 

schoolklimaat, nieuwe verwachtingen, etc. 

 Wereldwijd vallen beginnende leraren uit… ook in Vlaanderen 

 Motieven 

- Vragenlijst van 66 motieven (vijf puntenschaal) bij 154 leraren mét en 81 

zonder ervaring 

 Mét ervaring: gestart in beroep, maar uitgevallen 

 Zonder ervaring: nooit gestart in het beroep 

- Na PCA en EFA werden 5 overkoepelende reden tot uitval onderscheiden, 

hier geordend volgens belang   

1. Toekomstperspectieven (meest belangrijke motief) 

2. Werklast 

3. Job tevredenheid 

4. Schoolbeleid 

5. Relatie met ouders (minst belangrijke motief) 

- Elk van deze motieven (behalve job tevredenheid) bleek significant 

belangrijker voor leraren mét ervaring t.o.v. leraren zonder ervaring  
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 Uitdagingen/moeilijkheden op 3 vlakken 

- Professionele aspecten van het lesgeven  

 vb. beoordelen van leerprestaties, communicatie met ouders, 

motiveren van leerlingen, klasmanagement, omgaan met diversiteit   

- Emotionele aspecten van het lesgeven  

 vb. zelfvertrouwen, stress, emoties…  
- Sociale aspecten van het lesgeven  

 vb. deel worden van het team, bekend maken met de cultuur van de 

school en zijn (on)geschreven regels…  
 Steun voor deze uitdagingen 

- In de relaties van beginnende leraren zouden dan ook drie types van steun 

belangrijk zijn 

 Professionele steun: hulp bij het ontwikkelen van competenties, 

professionele ontwikkeling; vb. hulp bij didactiek, 

klassenmanagement… 

 Emotionele steun: hulp bij emoties, stress, zelfvertrouwen… 

 Sociale steun: hulp bij het inpassen in de schoolcultuur, het deel 

uitmaken van het team, het leren kennen van de regels en procedures 

van de school 

 In de job blijven of niet  

- Voorlopers van de beslissing van leraren om in beroep te blijven: 

 Job tevredenheid: reacties op mate van overlap tussen verwachtingen 

en realiteit 

 Affectieve organisatorische betrokkenheid: emotioneel betrokken 

voelen tot en zich identificeren met de school, vb. zich deel voelen van 

team 

 Intrinsieke motivatie om les te geven: lesgeven omdat activiteit leuk, 

plezant vinden  

 Doelmatigheidsbeleving: geloof in eigen vaardigheden en 

mogelijkheden als leraar 

- ≈ professionele identiteit van de leraar 

 Retentie van beginnende leraren 

- Voorlopers van retentie 

 Job attitudes 

 Jobtevredenheid 

 Affectieve organisatorische betrokkenheid 

 Intrinsieke motivatie om les te geven 

 Self-efficacy 

VOORSTELLING DOCTORAAT 

 Retentie van beginnende leerkrachten 
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- Steun schoolleider en collega’s rol in beïnvloeden van voorlopers 

 
Sociale Netwerk Analyse (SNA) 

Collegiaal steunnetwerk: relatie  informatie, kennis, steun,… 

 

 Uitdagingen 

Theoretische uitdaging Multidimensionaliteit: focus op structuur, 
kwaliteit, inhoud 

Methodologische uitdaging  Diverse netwerkbenaderingen: 
ego-netwerk en whole netwerk 

 Diverse methodes: kwantitatief en 
kwalitatief  

 Diverse designs: één meetmoment 
en follow-up 

 Onderzoeksdoelen (OD) 

- Centrale doelstelling: 
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 Dataverzameling: 

- Dataverzameling 1 

 292 leraren lager onderwijs 

- Dataverzameling 2 

 8 lagere schoolteams 

 10 beginnende leraren 

 Resultaten studie 1 

- Professionele steun = hulp bij competenties, professionele ontwikkeling 

- Emotionele steun = hulp bij emoties, stress, bevestiging, zelfvertrouwen 

- Sociale steun = hulp bij deel worden team, bekend maken met regels 

-  (Snoeck et al., 2010) 

 Resultaten studie 2 

- Transformationeel leiderschap? 

 = steunende functie van de schoolleider (Hulpia et al., 2009); 

inspireren & motiveren, intellectueel stimuleren, open communicatie 

bevorderen, oprechte interesse tonen in team 

 Samenvattend: 

- ‘Netwerkgrootte’, ‘frequentie van steun’, en ‘kwaliteit van steun’ in relatie tot 

job tevredenheid, betrokkenheid, intrinsieke motivatie om les te geven, en 

doelmatigheidsbeleving 
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- Niet frequentie, maar kwaliteit van steun doet ertoe 

- Steun voor beginnende leraar mag zich niet beperken tot één persoon 

(mentor), maar dient geboden te worden door een netwerk van leraren 

- Gebrek aan substantiële significante relatie met self-efficacy: 

succeservaringen? 

- Schoolleider: direct en indirecte invloed op de job attitudes van beginnende                                 

leraren 

 Samenvattend studie 3 en 4 

- Netwerkstructuur’ en ‘Netwerkinhoud’ in relatie tot de job attitudes van 

beginnende leraren 

- Nood aan professionele steun van een groep van teamleden (gereflecteerd in 

netwerkstructuur), en dit voor een variëteit aan uitdagingen (gereflecteerd in 

netwerkinhoud) 

- Processen onderliggend aan netwerkstructuur: tijd (parttime/fulltime) en 

ruimte (fysieke isolatie) spelen een belangrijke rol in het al of niet kunnen 

interageren met collega’s 

- Toegang tot steun = afhankelijk van wisselwerking tussen beginnende 

leraren en hun collega’s + beïnvloed door aan- of afwezigheid van collegiale 

cultuur (tijd en ruimte) 

 Resultaten studie 5 

- Redenen voor het aangaan, behouden of verbreken van relaties: 

 Fysieke nabijheid 

 Homophily 

 Netwerkintentionaliteit wordt beïnvloed door organisatie/cultuur 

school 

- Professionele steun speelt rol in job attitudes 

- Professionele steun = buffer of verzachtende factor 

 Samenvattend studie 5 

- ‘Netwerkverandering’ in relatie tot de job attitudes van beginnende leraren 

- Redenen voor vorming van en verandering in collegiale relaties: homophily, 

vertrouwen; en omgekeerd: fysieke isolatie, niet noodzakelijk voor de 

uitdaging…  
- Ook in deze studie bleek de wisselwerking: beginnende leraar, collega’s, 

cultuur/structuur school belangrijk  

- Collegiale steunnetwerk van beginnende leraren speelt rol in job attitudes op 

een directe manier, en als bufferende rol  

 Implicaties voor praktijk en beleid 

- Actoren in de school: 
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- Pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleidingen 

 Workshops/alumni-dagen: stimuleren relationele kennis en netwerk-

bewustzijn via netwerk visualisaties  

- Beleid 

 Middelen voorzien voor inductie (schoolbrede verantwoordelijkheid, 

maar ook mentor) 

 Tijd creëren voor leraren om hun netwerk vorm te geven: 

 Minder onderwijstaakbelasting beginnende leerkrachten 

 Meer fulltime aanstellingen in één school 

 Conclusie 

- Steun van collega’s doet ertoe!  

- Beginnende leraren dienen zelf actief te netwerken, en collega’s dienen 

bereid te zijn steun te bieden 

- Tijd voor beginnende leraren om steunnetwerken op te bouwen 

- Schoolleiders spelen een cruciale rol  

- Maar ook andere partners spelen een belangrijke rol: pedagogische 

begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen en beleidsmakers   

- Zie voor het belang van socialisering ook artikel 2 van de reader: 

Vanderlinde & Kelchtermans (2013) 

 Conclusie: teamwork makes the dreamwork 
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LES 4: PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN 

LERARENOPLEIDERS 

 “The professional development of teacher education is too important, not only to 

teacher education, but also to the educational system as a whole to be left in a 

virginal state regarding research and documentation.” 

- The neglected factor in contemporary debates on teacher education (Snoek & 

Zogla, 2009) 

- A hidden and poorly understoond occupational group (Livingston, 2014) 

- If one is a good teacher, this expertise will automatically carry over to one’s 

work with novice teachers.” (Zeichner, 2005) 

- But… teachers are the most important in-school factor influencing the quality 

of students’ learning… (Hattie, 2009) 

DEEL I: LERARENOPLEIDERS EN ZIJN PROFESSIONELE ONTWIKKELING 

HET BEGRIP ‘LERARENOPLEIDER ’   

 

 

LERARENOPLEIDERS? EEN HETEROGENE GROEP? 

 Heterogene groep professionals (Lunenberg, 2010) 

1. Verantwoordelijk voor begeleiden van toekomstige leraren 

 Tewerkgesteld in een pre-service lerarenopleiding 

 Verbonden als mentor aan een stageschool 

2. Verantwoordelijk voor begeleiden van ‘zittende’ leraren 
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 Naar een definiëring  

- ‘Allen die onderwijs of begeleiding verzorgen voor toekomstige en/of zittende 

leraren ter ondersteuning van hun toekomstige beroep’ (Lunenberg et al., 

2013) 

- ‘All those who actively facilitate the (formal) learning of student teachers and 

teachers’ (European Commission, 2013, p.8)  

 

 Erkent diversiteit bij lerarenopleiders als professionele groep 

- Opleidingsniveau  

- Vakgebied  

- Achtergrond – en eerdere werkervaringen  

- Institutionele context 

- Rollen in de werkcontext 

 Zowel lerarenopleiders verbonden aan instituut (“lerarenopleiders”) als aan scholen 

(“mentoren”) 

- Vooral aandacht voor lerarenopleiders aan instituten in recent onderzoek 

- Nieuwe uitdaging: focus op mentoren verbonden aan de scholen   

ZIJN LERARENOPLEIDERS UNIEK ALS ‘LERAAR VAN LERAREN ’?  

 Stilaan evolutie naar een (semi)-professie 

- Een professie: 

1. heeft een cruciale sociale functie; 

2. vraagt om een hoge mate van vaardigheden; 

3. is gebaseerd op een gestructureerde kennisbasis;  

4. de toegang tot de professie vraagt om langdurig hoger onderwijs: 

5. geeft prioriteit aan de belangen van de cliënt; 

6. professionals hebben een zekere mate van vrijheid om eigen 

afwegingen te maken over praktijk; 

7. staat in hoog aanzien en heeft daarom een bijpassende 

beloningsstructuur  

UNIEK… ALS LERAAR VAN LERAREN (SECOND ORDER TEACHERS) 

 Proces van lerarenopleider worden 

- “My professional uneasiness continued. Clearly, it became apparent that I 

was required to be more than a classroom teacher, although, at that point, I 

was not quite sure what the more meant” (Brandenburg, 2008, p.5) 

 Lerarenopleider als second-order practitioner (Murray, Male, 2005) 

- Tweede-orde onderwijzer of leraar van leraren 

- Steeds fungeren op dubbel niveau: 

 Inhoud van onderwijzen (what?) 

 Manier van onderwijzen (hoe?)  
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How I teach is the message  

Expertise verschilt van lesgeven in eerste orde contexten (!!!) 

 

Leraar Lerarenopleider 

 Bekwaam in onderwijzen 
 Legitimering 
 Onderwijzen van vak of vakgebied 

 Bekwaamheid als leraar 
 Reflectie op eerste orde 

onderwijzen (identiteit) 
 Ervaring expliciteren 
 Congruent opleiden 
 Tacit knowledge expliciteren 
 Modeling 

 Modelling: 

- It is modelling the processes, thoughts and knowledge of an experienced 

teacher in a way that demonstrates the ‘why’ or the purpose of teaching: It is 

not creating a template of teaching for unending duplication. 

 Expliciteren 

- Teacher educators need to make their teaching explicit, so the modelling is 

brought to a conscious level of the student teachers. This requires a high-level 

of metacognition, it is verbalizing the reflection-in-action, the tacit part of 

professional knowledge in teaching. 

(EXPLICIET) MODELLEN ALS ESSENTIELE INSTRUCTIESTRATEGIE  

 Modelling 

- = intentioneel bepaald gedrag als voorbeeld stellen met als doel het 

promoten van leren bij student leraren (Gallimore & Tharp, 1992) 

 Vier niveaus van modelling 

1. Impliciet modelling  

 = wanneer de lerarenopleider van strategieën en professionele 

waarden demonstreert die “good practices” zijn om leren te 

ondersteunen 

2. Expliciet modelling  

 = wanneer de lerarenopleider uit de les “stapt” en luidop redeneert 

over zijn/haar manier van lesgeven/bepaalde keuze die gemaakt 

wordt 

3. Expliciet modelling en linken aan praktijkvoorbeelden en/of theorie  

 = wanneer de lerarenopleider het expliciet modellen verder uitbreidt 

door een link te maken met kennisbasis (leertheorie en 

onderzoeksevidentie)  

4. Expliciet modelling en linken met de student leraar zijn/haar eigen praktijk 
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 = wanneer de lerarenopleider tijdens het expliciet modellen een link 

maakt met student leraren, en hen vraagt dit te koppelen aan hun 

eigen (toekomstige) lespraktijk 

 Spanningen 

- Instrueren van studenten vs. gelegenheid creëren voor zelfontdekking 

- Vertrouwdheid vs. onzekerheid 

- Intenties van de opleider vs. acties/resultaten 

- Veiligheid bieden aan studenten vs. hun uitdagen 

- Ervaringen van studenten waarderen vs. ervaringen reconstrueren 

- Planning en uitvoering van het curriculum vs. ingaan op en gebruik maken van 

leermogelijkheden die spontaan ontstaan 

KRITISCHE KENMERKEN ONTWIKKELEN ALS ‘LERAAR VAN LERAAR ’  

 Aanwezigheid van referentiekader 

- Beroepsstandaard 

- Kennisbasis  

 Persoonlijke eigenschappen van de lerarenopleider (kennis, ervaring, houdingen) 

- Leraar  lerarenopleider 

- Onderzoeker  lerarenopleider 

- Pedagoog  lerarenopleider 

- … 

 Ondersteuning op de werkplek (begeleiding mentoren, collegiale coaching, 

nascholing, etc…) 
 Onderzoek naar de eigen praktijk 

(ANDERE) ROLLEN VAN DE LERARENOPLEIDER  

1. Leraar van leraren 

2. Onderzoeker (zie deel II van de les) 

3. Begeleider 

- Procesbegeleider (opleidingsinstituut)  

 taken 

- Leren op de werkplek 

 Taken? 

 Aandeel stijgt 

- University-based en school-based 

4. Curriculum ontwikkelaar 

- Maatschappelijke discussies 

 Verwachtingen t.a.v. leraren / lerarenopleiding 

- Discussies over de opleidingsdidactische principes voor de inrichting van de 

lerarenopleider 

 Realistisch opleidingsonderwijs (reflective practitioner)  



39 
 

 Competentiegericht 

 Evidence-based (zie pleidooi Valcke (2013) in Essays over de leraar en 

de lerarenopleiding)  

5. Poortwachter 

- Bewaken van de toegang tot het beroep van leraar  

- Spanning 

 Werken vanuit constructivistische opvattingen en/of actief 

ontwikkelingsgericht leren 

 Gebonden aan vastgelegde standaarden of profielen 

6. Bruggenbouwer 

- Veranderende rollen en gedeelde verantwoordelijkheden  

- Nood aan meer en intense samenwerking 

 In functie van beter voorbereiden aanstaande leraren 

 Partnerschappen 

 Ontwikkelen van gedeelde gezamenlijkheid 

- Community of learners 

LERARENOPLEIDERS ZIJN NIET GESITUEERD IN EEN VACUUM  

ALTIJD GESITUEERD IN CONTEXTEN…  

 Internationale (Europese) context 

- Reports of the EU 

- InFo-TED:  

 Organisatie 

 Vanuit ervaren noodzaak 

 Netwerk van onderzoekers en lerarenopleiders 

 Centraal doel: mensen samenbrengen om onderzoek en 

praktijk uit te wisselen met betrekking tot de professionele 

ontwikkeling van lerarenopleiders 

 Opgericht in 2013 

 Founding countries: België, Nederlands, Engeland, Schotland, 

Ierland, Israël en Noorwegen 

 Uitgangspunten 

 Kennis samenbrengen en Europese dimensie 

 Duidelijke visie op professionele ontwikkeling van 

lerarenopleiders 

 Conceptueel model: descriptief in plaats van normatief 

 Startpunt= praktijk van lerarenopleiders (How I teach is the 

message) 

- Reflectieve en onderzoekende houding 

- Zorgende aspect 
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- (maatschappij) kritisch 

 Domeinen van professioneel leren 

 Onderzoekende houding 

 Identiteiten 

 Boundary crossing 

 

 Met internationale kennisbasis 

 13 building blocks 

 ICT and technological change 

 Social change  

 Diversity  
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 Boundaries  

 How I teach is the Message 

 Research 

 En international summer academy 

 Nationale contexten en initiatieven 

- MOFET (Israel) 

 Nieuwsbrief  

 The MOFET Institute is a national intercollegiate center for the 

research and development of curricula and programs in teacher 

education and teaching in the colleges. It constitutes a unique 

framework both in Israel and worldwide for supporting teacher 

educators’ professional development. 

- NAFOL (Norway) 

 NAFOL is a national research school offering specialised education and 

training in the thematic fields of pre-school, school and teacher 

education, and was established to strengthen a research based 

perspective in the fields mentioned. 

 NAFOL is organised as a partnership between 7 Norwegian 

univer-sities and 12 university colleges, and is co-ordinated by the 

Faculty of Social Sciences and Technology Management, at the 

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in 

Trondheim. 

 Beroepsgroepen en ontwikkelingsprofielen 

- Beroepsgroep VELOV 

- Ontwikkelprofiel ( Nederland: Beroepsstandaard)  

 Doel ontwikkelingsprofiel 

 Gemeenschappelijke taal 

 In kaart brengen beginsituatie beginnende lerarenopleiders 

 Competenties opvolgen lerarenopleiders  

 Personeelsbeleid lerarenopleidingen 

 Visie en kwaliteit professionele ontwikkeling  

 Inhoud ontwikkelingsprofiel
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 Nieuwe versie ontwikkelingsprofiel 

 (Nieuwe) versie (2.0) 

 Oktober 2015 

 

 Institutionele contexten en andere netwerken 

LERARENOPLEIDERS IN VLAANDEREN 

 “Flemish teacher educators’ professional development has been a lonely enterprise 

LERARENOPLEIDERS EN HUN PROFESSIONELE ONTWIKKELING IN VLAANDEREN? 
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 Beleidsevaluatie Vlaamse Lerarenopleidingen (EVALO, 2012)  

- Eerste grootschalige studie waarin ook lerarenopleiders bevraagd werden om 

kwaliteit van de lerarenopleidingen te onderzoeken  

 Geen formeel beleid met kwaliteitsstandaarden voor professionele ontwikkeling  

- Vlaams Ontwikkelingsprofiel Lerarenopleiders (VELOV, 2015) 

 Geen vastgelegde vereisten om lerarenopleider te worden  

- Succesvolle leraren 

- Onderwijskundigen  

- Vakspecialisten  

- Onderzoekers (PhD)  

 Beperkte aandacht voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders  

- Ad hoc initiatieven  

- Zonder formele erkenning  

- Eendaagse/Halfdaagse workshops beperkte impact op langere termijn 

(Zie Tack, Valcke, Rots, Struyven & Vanderlinde, 2018) 

 

 

 

 

VLAANDERENBREDE OPLE IDING VOOR LERARENOPLEIDERS 

 Tot voor kort geen opleiding voor lerarenopleider (pre-service) 

 Wel in-service initiatieven  

 Sinds 2017-2018: unieke Vlaanderenbrede opleiding voor lerarenopleiders in 

Vlaanderen  

- Focus op unieke van opdracht lerarenopleiders: onderwijzen over 

onderwijzen (Loughran, 2006) 

 Inclusief heterogeniteit deelnemers 

- Geïntegreerd en intern coherent programma 

 Belang van samenhang en dwarsverbanden in curriculum 
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- Overkoepelend opleidingsdidactisch “rits-principe” (Kelchtermans, 2018) 

 Ritsen tussen eigen opleidingspraktijk en wetenschappelijke inzichten 

- Verzorgd door deskundige lesgevers 

 Vast docententeam 

 Gastdocenten  

 Unieke structuur voor Vlaamse onderwijslandschap 

 Stuurgroep: Vlaanderenbreed  

- Alle lerarenopleidingen vertegenwoordigd (universiteiten, hogescholen en 

CVO’s) 

- VELOV 

- Departement Onderwijs  

 20 ECTS – Permanente vorming /Opleidingsonderdelen (OPO) 

1. Professionaliteit van de lerarenopleider 

2. Praktijkonderzoek  

3. Begeleiden van reflectief ervaringsleren 

4. Samenwerking en organisatie 

5. Curriculumontwikkeling 

DEEL II: DE ONDERZOEKENDE HOUDING VAN LERARENOPLEIDERS 

 Lerarenopleider 

- Allen die onderwijs of begeleiding verzorgen voor (toekomstige) leraren ter 

ondersteuning van hun (toekomstige) beroep 

 Professionele ontwikkeling 

- ‘Geheel van activiteiten die een lerarenopleider onderneemt om zijn eigen 

kennis, vaardigheden, houding én die van hun student leraren te versterken’ 
 Lerarenopleider ≠ leraar basis-, secundair of hoger onderwijs 

- Unieke opdracht als ‘leraar van leraren’ 

PROBLEEMSTELLING:  

 Lerarenopleiders ≠ leraren = ‘leraar van leraren’ 
- Kernopdracht onderwijzen over onderwijzen 

- Inhoud en handeling vallen samen 

“How I teach is the message” (Russel) 

 Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 

- Vertrekken vanuit de feitelijke opleidingspraktijk 

- Focus op het ontwikkelen van een ‘onderzoekende houding 

 Professionele ontwikkeling van lerarenopleiding 

- Ad hoc karakter (Berry, 2016) 

- Vaak éénmalig en binnen circuit van nascholingen (Tack e.a., 2017) 

- Weinig systematische, formele opleidingsinitiatieven voor lerarenopleiders 
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- Wél groeiend bewustzijn van noodzaak opleiding internationaal bij 

onderzoekers en beleidsmakers 

 Belangrijke gangmaker is de Self-study in Teach Education Practices-beweging (S-

STEP): sedert 1993 Special Interest Group binnen AERA (tweejaarlijkse congressen, 

tijdschrift en boekenreeksen, international handbook) 

- Belang van onderzoekende houding en onderzoek door lerarenopleiders 

- Expliciteren en onderbouwen eigen professionaliteit van lerarenopleiders  

SAMENGEVAT 

 Focus op de rol van ‘onderzoeker’ om de eigen praktijk als ‘leraar van leraar’ (verder) 

te ontwikkelen 

 Centraal: “HOW I TEACH IS THE MESSAGE!” (Russell, 1997)  

 Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders als het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding  

 Belang van praktijkonderzoek in internationale modellen (o.a. InFo-TED), onderzoek 

(Loughran, 2014, Lunenberg, 2014) en ontwikkelingsprofielen (VELOV, 2015)  

ONDERZOEKSUITDAGINGEN  

1. Conceptuele duidelijkheid (Grossman & McDonald, 2008; Smith, 2003; 2015) 

a) Betekenis begrip ‘onderzoekende houding’ en ‘onderzoek’?  

2. Grootschalig kwantitatief onderzoek (Lunenberg et al., 2014) 

b) Empirische evidentie belang ‘onderzoekende houding’?  

3. Interventie-onderzoek, ook op lange(re) termijn (Cochran-Smith & Zeichner, 2005) 

c) Relatie tussen veelbelovende professionaliseringsinitiatieven en ontwikkelen 

‘onderzoekende houding’?  

“De literatuur is inhoudelijk verbrokkeld; wat ontbreekt is conceptuele coherentie, maar ook 

heldere onderzoekslijnen en aanpakken waarbij onderzoekers de krachten bundelen en 

bijvoorbeeld op een degelijke manier op elkaars werk voortbouwen, zijn zeldzaam. Grondige 

kwantitatieve studies komen vrijwel niet voor in de literatuur.”  

ONDERZOEKSDOELEN 

 

OD1  
• Conceptualisering onderzoekende houding (Studie 1) 

OD2  
• Meetinstrument onderzoekende houding (Studie 2) 

OD3  
• Factoren gerelateerd aan onderzoekende houding (Studie 3) 

OD4  

• Impact interventie praktijkonderzoek op de onderzoekende houding van 
lerarenopleiders (Studie 4) 
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ONDERZOEKSDESIGN 

 

CONCEPTUALISERING ONDERZOEKENDE HOUDING 

 Onderzoekende houding 

d) ‘Een onderzoekende houding is een grondhouding om als lerarenopleider 

onderzoek te gebruiken in de eigen praktijk en onderzoek uit te voeren naar 

de eigen praktijk. Onderzoek heeft hierbij een tweeledige doelstelling, 

namelijk: de eigen praktijk verbeteren en een bijdrage leveren aan de 

kennisbasis van de lerarenopleidingen.’  
 Onderzoek 

 
 Onderzoekende houding met…                                                OD1: CONCEPTUALISERING 

1. Een affectieve dimensie  

= de mate waarin een lerarenopleider zijn eigen rol als lerarenopleider-

onderzoeker waardeert.  

2. Een cognitieve dimensie  
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= de mate waarin een lerarenopleider in staat is om onderzoek te gebruiken 

in de eigen praktijk en onderzoek uit te voeren naar de eigen praktijk. 

3. Een gedragsmatige dimensie  

= de mate waarin een lerarenopleider gevoelig is voor momenten waarop 

onderzoek gebruikt en uitgevoerd kan worden in de eigen praktijk. 

 Verschillende soorten 

- Kwalitatief onderzoek met semi-gestructureerde interviews bij 20 

lerarenopleiders 

- Typologie met 3 types lerarenopleiders 

 
 Meer weten? Meer lezen? 

 

MEETINSTRUMENT ONDERZOEKENDE HOUDING 

 Resultaten                                                                                         OD2: MEETINSTRUMENT 

- Meetinstrument                                                                               

1. Onderzoek waarderen (6 items, α = .86)  

2. Een ‘slimme’ gebruiker zijn van onderzoek (6 items, α = .89) 

3. In staat zijn om onderzoek uit te voeren (4 items, α = .82)  

4. Onderzoek uitvoeren (4 items, α = .87)  

- Teacher Educator Researcherly Disposition Scale (TERDS) 

 20 items  

 Likert-schaal van 0 tot 5 (helemaal niet akkoord – helemaal akkoord) 

 De rol van onderzoeker waarderen 

- “As a teacher educator you need to think consciously about your role as 

teacher educators and engage in the same sort of self-study and critique of 

your practice as you ask you students to do . . . [to] work in teacher education 

with more conscious links to the programs in which you teach . . . [and to see] 

that the preparation of teacher educators needs to include some attention to 

the conceptual and empirical literature in teacher education.” 
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 Slimme gebruiker van onderzoeker 

- “Teacher educators need to have expertise as consumers of research. As more 

and more research is produced about teacher education, teacher educators 

need to know how to read, evaluate, critique, and use that research in their 

own work. They need to be able to interpret new research studies by locating 

them within a larger discourse that is informed by multiple historical, 

empirical, and epistemological perspectives.” 

- Naar conferenties gaan 

- Informatie opzoeken 

 Actief onderzoek (kunnen) uitvoeren 

- Teacher educators [also] need to have expertise in conducting research about 

their own practices and programs. This involves self examination and 

interrogation of the biographical bases of behaviour and beliefs . . . it also 

involves conducting empirical research on practice in order to determine what 

the outcomes of teacher preparation courses and field experiences are for 

prospective teachers’ own learning, for their professional performances in 

schools and classrooms, and for their pupil’s learning . . .” 

 Resultaten                                                                                         OD2: MEETINSTRUMENT 

- 20 items  

- Likert-schaal van 0 tot 5 

- CFI = .96 

- TLI= .95 

- SRMR= .04 

- RMSEA= .047 

 Meer weten? Meer lezen? Zie reader  

 

BEINVLOEDENDE FACTOREN: ONDERZOEKENDE HOUDING 

 Beïnvloedende factoren                                               OD3= BEINVLOEDENDE FACTOREN 

- (1) Basisbehoeften op het werk 

 Autonomie  
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 Mate waarin je autonomie bewaart in je job  

 Betrokkenheid  

 Mate waarin je het gevoel hebt erbij te horen, een goede 

relatie hebt met collega’s  

 Competentie  

 Mate waarin je het gevoel hebt dat je iets goed doet op het 

werk en daarvoor gewaardeerd wordt  

 

Mogelijkheden voor professionele groei 

 Werkdruk (hart, 2010) 

 Mate waarin er sprake is van een hoge werkdruk in de 

opleiding  

 Mogelijkheden tot professionele groei (Hart, 2010) 

 Mate waarin je het gevoel hebt dat er mogelijkheden voor PG 

zijn in opleiding 

 

- (2) onderzoekscultuur – en infrastructuur in de opleiding  

 Onderzoekende houding 

 ‘Teacher Educator Researcherly Disposition Scale 

 Contextuele factoren gerelateerd aan onderzoekende houding 

 Onderzoeksinfrastructuur  

 Mate van organisatorische structuur in de instelling om 

onderzoek uit te voeren 

 ‘Vragenlijst voor Lerarenonderzoek’  
 Onderzoekscultuur  

 Mate van collegiale ondersteuning en klimaat voor 

onderzoek in de instelling 

 ‘Vragenlijst voor Lerarenonderzoek’  
 Resultaten 

- Grounded in the Self-Determination Theory, this study examines the relations 

between experienced work pressure and opportunities for professional 

growth, teacher educator’ work related basic needs satisfaction (i.e. 

autonomy, competence and relatedness) and teacher educators’ researcherly 

disposition (i.e. being a smart consumer of research, being able to conduct 

research, conducting research and valuing research).  

-  The results of SEM-analyses show that teacher educators’ opportunities for 

growth as well as the experienced work pressure are significantly related to 

the satisfaction of teacher educators’ basic psychological needs at work. In 

turn, positive relations were identified between the satisfaction of the basic 

psychological needs and teacher educators’ researcherly disposition.  
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- The extent to which teacher educators feel competent in carrying out their 

overall job tasks, predicts the extent to which teacher educators use existing 

research, conduct research and perceive themselves as able to conduct 

research in teacher education.  

- Moreover, the extent to which teacher educators have intimate and close 

relationships with colleagues affects the extent to which teacher educators 

conduct research in teacher education. 

-  Interestingly, no significant relationships were found between the extent to 

which teacher educators experience a sense of autonomy and their 

researcherly disposition.  

 Meer weten? Meer lezen? 

 

PRAKTIJKONDERZOEK ALS STRATEGIE  

 Praktijkonderzoek                                                                                      OD4= INTERVENTIE 

- Praktijkonderzoek is de systematische en intentionele studie naar je eigen 

praktijk om 

1. deze praktijk te verbeteren/meer inzicht te verwerven in je eigen 

praktijk 

én  

2. bij te dragen aan de kennisbasis van de lerarenopleidingen  

- Praktijkonderzoek zien we als de systematische, intentionele studie van de 

eigen professionele praktijk als leraar, dit met de bedoeling deze praktijk te 

verbeteren. Dit ‘zelfonderzoek’ is een krachtig middel tot het ontwikkelen van 

onderzoekscompetenties, en komt de eigen professionele groei ten goede. 

 

- Onder praktijkgericht of praktijkrelevant onderzoek  verstaan we onderzoek 

dat nuttig kan zijn voor onderwijsverstrekkers, zoals onderzoek naar 

didactische werkvormen, naar onderwijskundige ondersteuning bij grote 

vernieuwingen, naar het aanbrengen van nieuwe leerinhouden … Vertaling of 
‘ontsluiting’ van dit onderzoek is nodig om de resultaten te laten doorsijpelen 

in de onderwijspraktijk (VLOR, 2009). 

 

 Praktijkonderzoek (interventie) 
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- Cyclus voor praktijkonderzoek 

 Eigen praktijkonderzoek 

 Zes groepsessies tijdens één academiejaar 

 Professionele leergemeenschappen  

 Aanbod –en vraaggericht  

 Gefaciliteerd door ervaren lerarenopleiders 

 Digitaal leerplatform  

 Interventie 

- Diversiteit aan onderzoeksprojecten – gerelateerd aan eigen praktijk 

 Hoe moet ik omgaan met stijgende diversiteit in mijn studentengroep?  

 Wat kenmerkt mijn professionele identiteit als lerarenopleider?  

 Hoe kan ik nieuwe evaluatiestrategieën toepassen tijdens mijn lessen 

Engels?  

 Hoe stimuleer ik historisch redeneren bij student-leraren?  

 Impact onderzoek 

 Onderzoek uitvoeren  

- Kwantitatieve significante verandering wordt bevestigd door kwalitatief 

onderzoek  

- Onderzoek uitvoeren om eigen praktijk te onderbouwen 

- Vanuit voorbeeldrol ten aanzien van studenten 

- Verbetering in de onderwijspraktijk (vb. syllabi) 

- Bredere kennisdisseminatie  

 Presentatie op conferentie 

 Publicatie in tijdschriften  

- Maar nood aan structurele ondersteuning  

- Tijd is alweer een excuus om geen onderzoek te doen. Ik zou heel graag terug 

intekenen op een gelijkaardig traject, omdat er dan ook echt tijd is om 

onderzoek te doen. Ik heb die groepsessies, de leergemeenschap, de taken, de 

begeleiders en de deadlines echt nodig. Ik denk echt dat het dringend tijd is 

dat men begint na te denken over structurele tijd om aan onderzoek te doen.”  
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Anderzijds… Sommigen kiezen expliciet in taakomschrijving voor component 

onderzoek 

 Slimme gebruiker zijn van onderzoek: 

- Sneller bestaande onderzoeksliteratuur raadplegen om hun praktijk te 

onderbouwen 

- “Het heeft mijn praktijk al veranderd. Mijn studenten merken dat dus op he. Ik 

baseer me meer op onderzoeksliteratuur en biedt hen ook referenties aan van 

werk waarop ik me baseer. En – het zijn wel nog steeds de enkelingen – willen 

daar dan dieper op ingaan of vragen waarom ik mij daarop baseer. 

Interessant he?”  

 In staat zijn om onderzoeker uit te voeren 

- Lichte kwantitatieve daling verwijst naar meer realistische inschatting van de 

eigen capaciteiten wat betreft het uitvoeren van onderzoek in de 

lerarenopleiding  

- “Ik dacht eigenlijk dat ik wel genoeg wist op basis van mijn Masterproef, maar 

ik moet toegeven dat ik verkeerd was. Praktijkonderzoek uitvoeren vraagt 

meer dan methodologische kennis. Een goede onderzoeksvraag stellen, amai. 

Niet evident.”  

 Onderzoek waarderen 

- Kwantitatief geen significante verandering  

- Maar, kwalitatief belangrijke mind-shift:  

 Onderzoek als inherent aspect van hun praktijk 

 Essentieel in voorbeeldrol tov studenten  

 Gekoppeld aan verbeteren van hun andere taken, rollen en 

verantwoordelijkheden als lerarenopleider 

- “Ik begrijp nu heel erg goed dat wij niet ‘gewoon’ leraren hoger onderwijs 

zijn.”  

- “Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek de meest geschikte tool is om 

voortdurend je eigen praktijk in vraag te stellen en te onderbouwen. Je kan je 

als model van toekomstige leraren het toch eigenlijk niet permitteren om 

zomaar je ‘buikgevoel’ te volgen?” 

 Transfer naar de opleiding 

- Het leerproces dat de deelnemers doormaakten, verraste hen zelf. De 

medewerkers die deelnamen, schreven in op calls voor praktijkonderzoek van 

de Arteveldehogeschool en haalden het project vaak binnen. De begeleiding 

van studenten die in hun bachelorproef onderzoekselementen moeten 

opnemen, verloopt ook vlotter: als de deskundigheid bij de promotor 

aanwezig is, vertaalt zich dat meteen in een efficiënte begeleiding.”  

 Conclusie 

- Praktijkonderzoek als beloftevolle strategie  
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 Belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve wijzigingen bij 

lerarenopleiders  

 Vooral verandering in gebruiken van onderzoek en actief uitvoeren 

van onderzoek  

- Transfer naar de opleiding 

 Kritische vriend  

 Ervaringen opleidingshoofden  

- Contextuele factoren spelen een rol 

1. Onderzoekscultuur  

2. Onderzoeksinfrastructuur  

3. (Werkdruk)  

4. (Kansen voor professionele groei)  

 Elke goede lerarenopleider is ook een onderzoeker.   

LES 5A: PROFESSIONELE ONTWIKKELING VAN LERAREN  

CONCEPT PROFESSIONELE ONTWIKKELING  

 Definitie:  

- “Processen en activiteiten die expliciet zijn ontworpen om de kennis, houding, 

en het lesgedrag van leraren te versterken of te verbeteren om vervolgens 

het leren van leerlingen te verbeteren”  

- “Het levenslange leer- en ontwikkelingsproces dat resulteert uit de 

betekenisvolle interactie tussen de lerende (= de leraar) en de context, waarin 

hij/zij permanent een aantal ervaringen opdoet” 

DIMENSIES 

 Formeel ↔ informeel  
 ‘Offsite’ ↔ op de werkplek 

 Traditioneel ↔ vernieuwend 

 Individueel ↔ collectief 
 Intern ↔ extern aangestuurd  

INHOUD 

 Primair proces van lesgeven en leren van leerlingen bevorderen 

- Directe link  

- Wat is een goede leraar?  

- Hoe blijf je een goede leraar? 

 Secundaire rollen op school (onderzoeker, coach, mentor, vernieuwer, etc.) 

DOELEN? 

 Deficiëntiemodel  
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- Wegwerken van tekort 

- Kennis = overdraagbaar object 

 Groeimodel  

- Leraar is expert, professional 

- Praktijkkennis 

- Kennis = geconstrueerd en contextgebonden 

WANNEER? 

 Initial  

 Induction 

 In-service 

 

 Fase 1: De lerarenopleiding 

 Fase 2: De beginnende leraar 

 Fase 3: De ervaren leraar 

 Fase 4: De senior leraar  

 

 Professionaliseringscontinuüm 

 

STERK NORMATIEF KARAKTER 

 Wat is goed leren?  

 Wat zijn goede leraren? 

 Wat is goed onderwijs? 
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 Wie bepaalt dit? 

TALIS ONDERZOEK 

 Teaching And Learning International Survey 2018 (3de ronde) 

 Vergelijkend onderzoek bij leraren en schoolleiders in 48 regio’s/landen 

- Primaire focus: ISCED 2 (1e graad SO) 

- Ook bevragingen bij ISCED 1 en ISCED 3 

 Doel: beschrijving geven van de school als werkomgeving van leraren en 

schoolleiders 

- Het is een beschrijving van binnenuit 

- TALIS beschrijft hoe leraren en schoolleiders de onderwijsrealiteit ervaren 

- Zelf-rapportage  

TALIS: PROFESSIONELE ONTWIKKELING 

 

 Veel leraren engageren zich op vlak van professionele ontwikkeling 

 Cursussen en workshops zijn de meest voorkomende vorm 

 Obervatiebezoeken (leraren secundair) minder dan buitenlandse collega’s 

 Tijdsinvestering (internationaal vergeleken) eerder beperkt 

 Vooral gericht op eigen vakgebied 

 Vlaamse leraren professionaliseren zich minder divers en breed dan internationale 

collega’s 

 Positieve inschatting van de impact op professionele ontwikkeling 
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EFFECTIEVE KENMERKEN 

EFFECTIVITEITSVRAAG 

 Aannemelijk vs systematisch samenbrengen van empirische resultaten 

1. Welke interventies voor het bevorderen van professionele ontwikkeling van 

leraren zijn onderzocht? 

2. Wat zijn effectieve kenmerken van deze interventies? 

3. Wat is er bekend over de schoolorganisatorische randvoorwaarden van deze 

interventies?  

CONCEPTUEEL MODEL 

 

 Teachers’ professional development framework (Desimone, 2009; van Veen e.a., 

2010) 

 Theory of improvement (Wayne, e.a., 2008) 

EFFECTIVITEIT 

 Wat werkt? 

 Bewijskracht? (evidence-based) 

 Type van onderzoek  

 Opnieuw normatief karakter  

ACHTERGROND  

 Cruciale rol van leraren (Borko, 2004; Hattie, 2009) 

 Doorheen de loopbaan: leraren ondersteunen in hun professionalisering 

(professionaliseringcontinuüm) 

 Verschillende verantwoordelijken  

 Onduidelijkheid over ‘impact’ of ‘effect’ van professionaliseringsinitiatieven (PI) 

 Vlaams en internationaal vraagstuk 

- Beleidsgroepen Lerarenopleiding (2014)  
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- American National Research Council (2010) 

ONDERZOEKSDOELEN 

 Het opstellen van een verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van 

professionaliseringsinitiatieven 

 Een overzicht bieden van methodieken en meetinstrumenten om de indicatoren 

binnen dit verfijnd raamwerk in kaart te brengen 

METHODOLOGIE 

 Narratieve review (Popay et al., 2006; Campell Collaboration, 2001; Kirkevold, 1997) 

- Systematische review en synthese van wetenschappelijke studies 

- Interpretatie van bevindingen in een holistisch raamwerk vanuit bestaande 

theorieën, modellen en eigen ervaringen 

 Systematisch: 3 opeenvolgende stappen  

- Stap 1: zoeken en selecteren van relevante studies  

- Stap 2: coderen van relevante studies 

- Stap 3: samenvatten van resultaten in een coherent geheel 

 Focusgroepen  

ONDERZOEKSDOEL 1  

 

 



59 
 

 Onderzoeksdoel 1 

- Interactionistisch: (samenspel factoren PI, leraar en school) 

- Gecontextualiseerd: (eigen aan specifieke contexten) 

- Constructivistisch: (processen van betekenisgeving 

 Onderzoeksdoel 1 

- Focus op bewust ontwerpen van PI 

- Ontwerpprincipes hebben implicaties voor in kaart brengen van effecten van 

transfer 

 Pedagogische studiedag 

 Eénmalige conferentie 

 Nascholingsworkshops 

 Observatiebezoeken 

 Actieonderzoek / praktijkonderzoek 

- Drie clusters van kenmerken 

 

ONDERZOEKSDOEL 2 –  AANBEVELINGEN 



60 
 

 Evalueer voor, tijdens en na de PI 

- Zicht op kenmerken van de PI 

- Verschillende evaluatiemomenten inplannen 

- In kaart brengen van ‘leerwinst’ 
 Beschouw voor- en nadelen van de meetinstrumenten 

 Gebruik data-triangulatie 

- Kwantitatieve en kwalitatieve data 

- Nauwgezette methodologische uitvoering: afstemming meetinstrumenten  

STAPPENPLAN 

 

 

MODELLEN VOOR PROFESSIONELE ONTWIKKELING 

1. PROFESSIONAL GROWTH GUSKEY/CLARKE & HOLLINGSWORTH 

 Belang van leraarcognities  reflectie 

 De domeinen zijn onderling verbonden via ‘reflectie’ en ‘enactment’. 
- De reflectiepijl geeft aan dat er een proces van reflectie plaatsvindt dat 

domeinen met elkaar verbindt. Een leraar kan bijvoorbeeld reflecteren op 

nieuwe kennis uit het externe domein en hierdoor komen tot nieuwe 

inzichten over onderwijs (persoonlijke domein). 

- Het begrip ‘enactment’ gaat over het ‘beredeneerd’ of ‘overwogen’ handelen, 

bijvoorbeeld als de leraar op basis van de nieuwe opvattingen besluit om bij 

het geven van instructie een andere aanpak te gaan hanteren.  

 Het model omvat vier domeinen: 

- Het externe domein 
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 Het externe domein staat voor een ‘externe stimulus of bron van 

informatie’. Dit kan een bijeenkomst of een cursus zijn, maar ook een 

gesprek met een expert of met een collega of een bron in de vorm van 

(vak)literatuur of een lezing 

- Het praktijkdomein 

 Het praktijkdomein is het domein waar geëxperimenteerd wordt, waar 

nieuwe dingen worden uitgeprobeerd, waar je dingen doet (lesgeven, 

begeleidingsgesprek voeren, ect). 

- Het persoonlijke domein 

 Het persoonlijke domein bestaat uit het geheel van kennis, 

opvattingen en overtuigingen van de leraar of opleider. 

- Het domein van consequenties 

 Het domein van consequenties heeft betrekking op dat de 

consequentie is van het handelen, bijvoorbeeld wat wordt 

waargenomen bij leerlingen als gevolg van anders lesgeven. 

 
 Het model geeft geen vaste volgorde voor hoe de domeinen met elkaar verbonden 

zijn, ieder leerproces kan anders verlopen. De ene keer kan het starten bij het 

externe domein en via het persoonlijke domein uitkomen bij experimenteren; de 

andere keer start het proces bij experimenteren, gevolgd door een verdieping in 

theorie (extern domein), etcetera. Iedere route is mogelijk, het leren kan vanuit elk 

domein starten en eindigen (zie ook Wongsopawiro, Zwart, & Van Driel, 2017), maar 

ook wordt het leren rijker en completer naarmate er meer domeinen betrokken zijn.  

 Het woord ‘growth’ in de naam van het model geeft aan dat er sprake is van 

professionele groei als er meerdere domeinen betrokken zijn. Het model is niet-

lineair van aard en gaat ook niet uit van het eerder genoemde rendementsdenken.  

 Een voorbeeld: 
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- External domain: externe input aangeboden aan een leraar: handout, 

presentaties, model die iets demonstreert, facilitator die ondersteunt.  

- Domain of practice: domein waarin leraar experimenteert tijdens micro-

lessen, eigen lessen, refecties  

- Domain of consequence: wat een student geleerd heeft door acties van de 

leraar  

- Persoonlijk domain: veranderingen bij de leraar zelf  

2. PERSOONLIJK INTERPRETATIEKADER KELCHTERMANS 

 

 Professioneel zelf verstaan 

- = het geheel van opvattingen die men over zichzelf heeft als leraar 

- Zelfbeeld (descriptief) 

 Hoe beschrijft de leraar zichzelf? Welk beeld heeft hij/zij van zichzelf?  

- Zelfwaardegevoel (evaluatief)  

 Hoe goed vindt de leraar dat hij/zij het beroep uitoefent? Hoe 

evalueert iemand zijn/haar beroepsfunctioneren?  

- Beroepsmotivatie (conatief)  
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 Welke motieven spelen een rol in de keuze voor het lerarenberoep, 

erin te blijven of te veranderen? Wat zijn de belangrijkste motiverende 

factoren in het beroep?  

- Taakopvatting (normatief) 

 Wat ziet de betrokkene als zijn/haar taak om een goede leraar te zijn?  

Wat behoort tot de job en wat niet? Wat moet ik doen? En waarom?  

- Toekomstperspectief (prospectief)  

 Welke verwachtingen heeft de betrokkene tegenover zijn/haar 

toekomst in het beroep? Hoe beleeft hij/zij die verwachte toekomst?   

 

 Subjectieve onderwijstheorie  

- Persoonlijk geheel van kennis en opvattingen over onderwijzen, bijvoorbeeld  

 Vakinhoudelijke kennis  

 Opvattingen over effectieve (vak-)didactische strategieën 

 Vuistregels voor klassenmanagement of groepsdynamische inzichten  

- HOE moet ik het doen en WAAROM zo?  

3. UI-MODEL KORTHAGEN 

 

 Lagen uit het model 

- Gedrag 

 Wat doe je? 

- Competenties 

 Wat kan je? (zelfbeeld)  

- Overtuigingen 

 Waar geloof je in? (onderwijsopvattingen) 

- Identiteit  

 Hoe je je jezelf? (zelfbeeld, zelfwaardegevoel) 

 Hoe zie je je als professional? 

- Missie: betrokkenheid  
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 Waar doe je het allemaal voor? Waar voel je je betrokken bij 

(beroepsmotivatie) ? 

 Overzicht van niveaus 

1. Algemene beschrijving, vaag, algemeen gevoel 

2. Relatie tot eigen handelen – concrete beschrijving 

3. Situationele factoren en doelstellingen worden betrokken 

4. Eigen opvattingen inbrengen 

5. Persoon en maatschappij betrekken  

- Kernreflectie: tot de diepte gaan, eigen waarden en opvattingen verkennen 

4. COMPETENTIEMODEL VAN ES & SEIDEL ET. AL.  

 

Competentie als een continuüm (Blömeke, Gustafsson, & Shavelson, 2015)  

 

BEGELEIDING IN DE LERARENOPLEIDING  

VORMEN VAN BEGELEIDING IN DE LERARENOPLEIDING 

 Werkbegeleiding: Coaching 

 Leerbegeleiding: Supervisie en groepssupervisie 

 Ondersteuning van leerproces 

 Op afstand: vertrekken vanuit ervaringen  
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 Intervisie of collegiale consultatie  

(zie Coaching & Begeleiding) 

CONTINUÜM VAN BEGELE IDING 

 

REFLECTIE IN DE LERARENOPLEIDING 

 Achtergrond reflectie 

- Basisbegrip in huidige opleidingsdidactiek 

- Veranderende kijk op leraarschap  

 Belang van leraarcognities 

 Belang van onderwijsopvattingen ‘teacher-thinking 

- Veranderende kijk op onderzoek 

 Belang van actie-onderzoek 

- Reflective practitioner’ beweging 

 The Reflective Practitioner 

- = Iemand reflecteert als hij of zij zijn of haar ervaringen en/of kennis 

probeert te herstructureren 

- Reflectie = typische vorm van cognitieve activiteit bij professionals tijdens de 

uitoefening van hun beroep 

- Interactie tussen professioneel denken en professioneel handelen 

 Reflectie =  

- (Her)interpreteren van ervaringen  

- Met als doel bewustwording van en bepaalde handelingssituatie 

- Om zo te komen tot nieuwe handelingsperspectieven 

- Zodat uiteindelijk gekomen wordt tot een hoger niveau van 

beroepsuitoefening  

 Drie soorten reflectie 

1. Impliciete kennis-in-actie 

 Tacit knowlegde in action 

 Routinematig handelen 

2. Reflectie-in-actie 

 Ongewone situatie  
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 Snel proces van waarnemen, evalueren en handelen (perceptie = 

interpretatie = reactie) 

3. Reflectie-op-actie (!) 

 Onderwijs = onvoorspelbaar en contextgebonden 

 Grip krijgen op complexiteit 

 Betekenisverlening  

 

 Waarom zo belangrijk? 

1. Reflectie als middel tot integratie 

 
2. Basis voor professionele ontwikkeling van leraren 

 Leraar ≠ technische uitvoerder 

 Reactie tegen routinematig handelen 

3. Belangrijke koppeling tussen denken en handelen van leraren 

 Onderwijs als normatieve onderneming 

 De leraar als verwerker van informatie 

LEGITIMERING REFLECTIEVE PARADIGMA 

 Vanuit de leraar 

- Leraren in staat stellen eigen opvattingen te analyseren, te bespreken en te 

veranderen 

- Leraren in staat stellen onderwijs te kaderen in maatschappelijk, ethische en 

levensbeschouwelijke context 

- Stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor professionele groei 
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 Vanuit onderwijs 

- Potentie ontwikkelen om bijdrage te leveren aan onderwijsvernieuwing 

- Integratie theorie en praktijk 

- Beroepsprofiel voor leraren: opnemen van verantwoordelijkheden  

 

 Inhoud van reflectie 

- Reflectie ≠ technische bezigheid 

- Pedagogisch drieluik 

1. Wie ben ik als leraar? 

 Verhelderen van de eigen pedagogische idealen en 

opvattingen 

 Idealen inspireren, geven criteria voor je keuzen, geven richting 

aan het handelen 

 Vaak onbewust: Idealen worden expliciet doordat 

leerlingen, collega’s, je een spiegel voorhouden  

 Geen simpel verband tussen ideaal en werkelijkheid 

2. Wie zijn mijn leerlingen? 

 Aandacht voor interacties tussen leraar en leerling en 

leerlingen onderling 

 Structuur en cultuur van klasgroep: sfeer, groepsklimaat, 

leerlingrollen 

 Leef- en belevingswereld van jongeren 

 Aandacht voor individuele leerling 

 Signalen leerlingen met problemen 

 Leren kijken: 

 Klassenraad 

 Externen 

 Etc.  

3. Wat betekent dit voor mijn handelen? 

 Leren analyseren van het eigen handelen 

 Cyclus van reflectie (Korthagen, Kolb) 
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 Bijhouden van logboek 

 Systematische notities 

o Kritische incidenten, personen 

o Doelen en idealen concretiseren 

o Observatiemateriaal 

 Doel: 

o Sturen van eigen leerproces 

o Inbrengen van werk- en leerpunten bij 

begeleiding 

 Ondersteuning door collega’s 

- Reflectie in de breedte 

 Practicality ethic 

 Techniche aspecten zijn belangrijk, maar er is meer! 

 Leraar is dé professional bij uitstek 

 Brede benadering van de onderwijswerkelijkheid  

- Reflectie in de diepte 

1. Morele dimensie van onderwijzen 

 Waarden, normen, idealen 

 Pedagogisch en didactische keuzes 

2. Politieke dimensie in onderwijs 

 Macht, controle, belangen 

 Micro, meso en macro 

3. Emotionele dimensie in onderwijs 

 Emoties bepalen gedrag  

 Angst, twijfel, enthousiasme, afkeer, schuldgevoel, 

genegenheid, etc.  

 Naast breedte, ook noodzaak aan diepte 

 Eigen opvattingen en denkbeelden bevragen 

 Hoe zie ik mezelf als leraar? 

 Wat is goed onderwijs voor mij? 

 Etc.  

 Zie ‘ui-model’ 
 

 Methodiek 

- Concept map (de ideale leraar) 

- Pedagogisch muurtje 

- Onderwijsbiografie  

- Pedagogisch voorbeeld / tegenbeeld 

- Leraarbeelden 

- Metaforen  
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 Reflectiecyclus (Korthagen) 

 
 Reflectievragen 

- Fase 5/1: actie/uitproberen 

 Wat wilde ik bereiken? 

 Waar wilde ik op letten? 

 Wat wilde ik uitproberen? 

- Fase 2: terugblikken 

 Wat wilde ik doen? 

 Wat deed ik?  

 Wat dacht ik? 

 Wat voelde ik? 

 Wat denk ik dat de leerlingen wilden, deden, dachten, voelden?  

- Fase 3: formuleren van essentiële aspecten 

 Hoe hangen antwoorden onder fase 2 onderling samen? 

 Wat is de invloed van de context/de school? 

 Wat betekent dat nu voor mij? 

 Wat is het probleem? 

- Fase 4: alternatieven ontwikkelen en daaruit kiezen 

 Welke alternatieven zie ik? 

 Welke voor- en nadelen hebben die? 

 Wat neem ik me voor ten aanzien van de volgende keer? 

LES 5B: ONDERZOEKSSEMINARIE: PROFESSIONELE 

LEERGEMEENSCHAPPEN ALS PROFESSIONALISERINGS-

STRATEGIE  

ALGEMENE INLEIDING  

LEVENSLANGE PROFESSIONELE ONTWIKKELING  

 Professionele ontwikkeling van leraren bevindt zich op een continuüm  
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1. Initiële lerarenopleiding 

2. Inductiefase 

3. Levenslange professionele ontwikkeling 

 

 Leraren maken het verschil (Borko, 2004; Hattie, 2009) 

 Lerarenberoep = complex en veeleisend  

- Nood aan competente leraren (Guarino, Santibaz, & Daley, 2006) 

 Prominente plaats voor professionele ontwikkeling van leraren 

- Een levenslang en actief leerproces  

- Gesitueerd binnen scholen en klassen 

- Sociale activiteit  

- Belangrijk om kwaliteit van onderwijs te verbeteren 

 TALIS-onderzoek 

- Professionalisering in Vlaanderen: eerdere incidenteel dan structureel 

- Vooral “nascholingen” gericht op overdracht van kennis 

- Weinig aandacht voor vertaling naar onderwijspraktijk 

- Weinig aandacht voor het verspreiden onder collega’s 

 Vakspecifieke professionalisering 

- Onvoldoende en te weinig praktijkgericht 

 Recent onderzoek  

- Succesvolle professionalisering = rekening houden met ontwerpprincipes (vb. 

schoolgebaseerd, collectieve participatie, eigenaarschap) 

PROFESSIONELE LEERGE MEENSCHAPPEN 

 Professionele leergemeenschappen (PLG’s) = Veelbelovende contexten voor 

succesvolle professionalisering (Stoll et al., 2009) 

- Een professionaliseringsinitiatief:  

 dat rekening houdt met ontwerpprincipes 

 die een impact heeft op professionele ontwikkeling van leraren 

 Zie reader artikel 1 

 PLG = een groep leraren die hun onderwijspraktijk delen en kritisch bevragen op een 

continue, reflectieve, samenwerkende, en inclusieve manier en neemt een 

professionele groei en een oriëntatie op leren mee in rekening (Stoll et al., 2006) 

 PLG-kenmerken 

 

 Situering binnen onderwijs 

 Vlaanderen basiscompetenties voor de leraar: 
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- Functioneel geheel 7 – de leraar als lid van een schoolteam 

 De leraar kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam 

 De leraar kan binnen het team zowel vakspecifiek als 

vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken 

naleven 

 De leraar kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en 

aanpak in het team bespreekbaar maken 

VOORSTELLING DOCTORAAT  

CONTEXT 

 In secundaire scholen  

- Vakgroepen als PLG’s 

 Leraren organiseren hun werk in vakgroepen 

- Leraren actief in hetzelfde vak hebben meer kans om samen te werken en ze 

hebben gezamenlijke belangen  

HOOFDDOEL  

 Vragen over het belang van vakgroepen als PLG’s en hoe ze kunnen worden 

ontwikkeld/verbeterd, zijn nog niet beantwoord  

↓ 

 Hoe worden PLG-kenmerken in vakgroepen door leraren gepercipieerd en wat is het 

verband tussen contextuele factoren en individuele leraarfactoren en PLG-

kenmerken in vakgroepen enerzijds, en tussen PLG-kenmerken in vakgroepen en de 

professionele ontwikkeling van leraren anderzijds? 

UITDAGINGEN 

 Op theoretisch niveau 

- Nood aan verwerven van inzicht in de perceptie van leraren ten aanzien van 

PLG-kenmerken in vakgroepen en de relatie met professionele ontwikkeling 

van leraren in secundaire scholen 

 Op empirisch niveau 

- Nood aan empirisch onderzoek naar de perceptie van leraren ten aanzien van 

PLG-kenmerken in vakgroepen en de relatie met professionele ontwikkeling 

van leraren in secundaire scholen  

 Op methodologisch niveau 

- Nood aan meetinstrumenten voor het meten van leraren hun vakspecifieke 

onderwijsopvattingen in de context van vakgroepen als PLG’s in secundaire 

scholen 

ONDERZOEKSDOELEN 
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 Onderzoeksdoel 1 (OD1):  

- De perceptie van Vlaamse leraren beschrijven en analyseren ten aanzien van 

PLG-kenmerken in vakgroepen in secundaire scholen 

 Onderzoeksdoel 2 (OD2):  

- De relatie onderzoeken tussen contextuele factoren en individuele 

leraarfactoren en PLG-kernmerken in vakgroepen in secundaire scholen 

 Onderzoeksdoel 3 (OD3): 

- De relatie onderzoeken tussen PLG-kenmerken in vakgroepen en 

professionele ontwikkeling van leraren in secundaire scholen 

 

DATAVERZAMELING 

 Kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling 

- Semigestructureerde interviews 

-  Vragenlijsten 

-  Triangulatie (methodische triangulatie, data-triangulatie) 

TWEE STUDIES UITGELICHT 

DATAVERZAMELING STUDIE 1  

 Zie reader artikel 2 

 Wat is de relatie tussen PLG-kenmerken in vakgroepen en professionele ontwikkeling van leraren en 

welke rol speelt leiderschap hierin? 

 Selectie cases: vakgroepen wiskunde, Frans en PAV gerangschikt op basis van hun PLG-score 

- 2 zwakke vakgroepen als PLG 

- 2 sterke vakgroepen als PLG 

 Per vakgroep semigestructureerde interviews met de schoolleider, de vakgroepvoorzitter en minstens 

3 leraren 

 Vergelijkend casusonderzoek (Yin, 2009 

RESULTATEN STUDIE 1  
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IMPLICATIES VOOR PRAKTIJK EN BELEID 

 Schoolleiders in secundaire scholen met sterke vakgroepen als PLG’s: 

- Besteden aandacht aan samenwerkingsbereidheid bij selectie 

- Besteden aandacht aan opdrachttoewijzing en zoeken naar parallelcollega’s 

- Stimuleren diepgaande inhoudelijke discussies en het delen van kennis, 

ervaringen en materiaal 
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- Dringen aan op verticale samenwerking 

- Stimuleren informele samenwerking/initiatieven 

- Wonen formele samenwerking bij 

- Dringen aan op gezamenlijke professionele ontwikkeling  

 Vakgroepvoorzitters in secundaire scholen met sterke vakgroepen als PLG’s: 

- Worden beschouwd als vakexperten 

- Zijn meer ondersteunend dan controlerend 

- Tussenpersoon//brug tussen school en externen (vb. PBD), tussen directie en 

vakgroep  

- Professionele ontwikkeling: aandacht voor innovaties 

DATAVERZAMELING STUDIE 2 

 Wat is de relatie tussen PLG-kenmerken in vakgroepen en welke rol spelen 

contextuele factoren (schoolleiderschap en leraarautonomie) en individuele 

leraarfactoren (self-efficacy) hierin? 

 Online vragenlijst: 324 leraren wiskunde, Frans en PAV in 80 vakgroepen in 33 

Vlaamse secundaire scholen 

 Padmodel 

RESULTATEN STUDIE 2  

 Model fit = goed 

 
 Een positieve directe relatie tussen: gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

reflectieve dialoog 

-  Leraren die zich bezighouden met de onderwijspraktijk van elke leraar en 

de leerresultaten van elke leerling krijgen een sterke stimulans om zinvol 

samen te werken met de hele vakgroep 

 Een positieve directe relatie tussen: transformationeel leiderschap en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 
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- Hoe hoger de perceptie van leraren van hun schoolleider als 

transformationeel leider, hoe hoger hun perceptie van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in hun vakgroep 

- Zowel transformationeel leiderschap als gezamenlijke verantwoordelijkheid 

richten zich op visieontwikkeling: de schoolvisie van de directeur kan de 

specifieke visie van leraren sturen in relatie tot het leren van leerlingen 

 Een positieve indirecte relatie tussen: transformationeel leiderschap en reflectieve 

dialoog via gezamenlijke verantwoordelijkheid 

- Transformationele leiders kunnen een indirecte rol spelen: hoe meer leraren 

hun schoolleider zien als een transformationele leider, hoe meer ze bijdragen 

aan de consensus/visie onder leraren over de frequentie en inhoud van 

reflectieve dialoog 

 Een positieve indirecte relatie tussen: 

a) leraarautonomie en gezamenlijke verantwoordelijkheid via self-efficacy 

b) leraarautonomie en reflectieve dialoog via self-efficacy 

 

 Zeer autonome leraren hebben een hoger niveau van self-efficacy en 

leraren met een hoger niveau van self-efficacy hebben een hogere collectieve 

verantwoordelijkheid en gaan meer in reflectieve dialoog. Ze staan met 

andere woorden meer open om samen te werken en wederzijdse 

verantwoordelijkheid op te nemen 

IMPLICATIES VOOR BELEID 

 De school moeten leraren aanmoedigen om diepgaande gesprekken met collega’s 

aan te gaan en kennis, ervaringen, praktijken,… te delen 

 De schoolleider moet voorwaarden scheppen die de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van leraren ondersteunen, wat op zijn beurt de reflectieve 

dialoog stimuleert 

 Zowel deelname aan vakgroepen als PLG’s als leraarautonomie zijn belangrijk. De 

schoolleider moet beide stimuleren 

 De school moet leraren ondersteunen of positieve feedback geven om hun self-

efficacy te verhogen 

 Met een goede combinatie van transformationeel leiderschap, de noodzakelijke 

schoolkenmerken (vb. leraarautonomie) en een hoog niveau van self-efficacy, kan een 

samenwerkingscultuur worden gecreëerd. Dit kan leider tot vakgroepen als effectieve PLG’s 

die het potentieel hebben om de professionele ontwikkeling van leraren te verbeteren 
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LES 6: OPLEIDINGSDIDACTIEK IDENTITEITSONTWIKKELING 

NAAR EEN DEFINITIE  

HET BEGRIP PROFESSIONELE IDENTITEIT 

 Het geheel van persoonlijke kennis, opvattingen, attitudes, normen en waarden 

enerzijds                       = Persoonlijke dimensie 

ÉN  

 De professionele eisen die lerarenopleidingen en scholen stellen, inclusief breed 

geaccepteerde waarden en standaarden die gelden voor het leraarsberoep 

anderzijds.                      = Maatschappelijke dimensie 

 

 Het begrip professionele identiteit: 

- Erkent het leraarsberoep als een complex en persoonlijk ingekleurd beroep  

- Gaat uit van een voortdurende interactie tussen persoonlijke, professionele 

en contextuele factoren 

- Drie kernvragen:  

 Wie ben ik als leraar?  

 Wie denk ik te zijn als leraar?  

 Wie wil ik zijn als leraar?  

- Zowel product als proces 

 Hoe je je op een bepaald moment ziet als leraar  

 Veranderingen in het professionele zelfbeeld door nieuwe ervaringen 

- Niet eenduidig maar situatie-afhankelijk  

 Verschillende ik-posities 

 Aanvullend/versterkend of conflicterend/spanning-opwekkend  

ONDERZOEK PROFESSIONELE IDENTITEIT 

 Vooral narratieve benadering 

- Focus op onderzoeken van ervaringen via ‘verhalen’  
- Tracht complexiteit van de ‘professionele identiteit’ in kaart te brengen via 

‘story-lines’, open interviews, …  

- Veelal kwalitatief onderzoek  

EEN PERSOONLIJKE DIMENSIE 

DE PERSOON ACHTER DE LERAAR 

 Meer dan aanleren en toepassen van voor het beroep belangrijke kennis en 

vaardigheden 

 De persoonlijke dimensies  

1. Aandacht voor het professionele zelfbeeld  
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2. Bewust ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld  

3. Oog voor professionele identiteitsissues  

4. Hanteren van aan identiteit gerelateerde concepten voor leren en 

professionele ontwikkeling  

PROFESSIONEEL ZELFBEELD 

1. Aandacht voor professioneel zelfbeeld  

- Hoe je jezelf ziet als leraar en de leraar die je wilt worden  

- Gebaseerd op persoonlijke opvattingen en overtuigingen ten aanzien van 

leren en onderwijzen  

- Belang van ‘explicitering’, verantwoording en feedback in proces  

2. Realistisch zelfbeeld bewust ontwikkelen  

- Belangrijke om jezelf te positioneren tegenover anderen  

- Belang van het bewust ontwikkelen van een professionele identiteit  

- Congruent met verantwoordelijkheid naar leerlingen  

IDENTITEITSISSUES 

 Spanningen tussen de persoonlijke en de professionele dimensie van identiteit, die 

emotionele reacties kunnen oproepen (Pillen, 2013)  

 Voorbeelden van spanningen bij aanstaande en beginnende leraren:  

- Verandering in rol van student naar leraar na lerarenopleiding  

- Steun of aandacht geven aan leerlingen  

- Opvattingen over leren en onderwijzen  

- Blijven vaak verborgen  

- Normaal om te worstelen met issues bij leren en uitoefenen van beroep  

AANDACHT VOOR IDENTITEITSSPANNINGEN 

 Vier reacties op identiteitsspanningen bij beginnende leraren: 

1. Reflectieve reacties  

2. Steun zoeken  

3. Hulp zoeken  

4. Direct handelen  

 

 “In een van mijn klassen is altijd teveel lawaai, de leerlingen luisteren niet echt naar 

mij. Ik heb het hierover gehad met de mentor van de klas, maar kreeg weinig reactie 

van haar: ik moest wat meer ontspannen zijn en me niet zo’n zorgen maken, zei ze. Ik 

vond dat heel jammer en voelde me niet gesteund” 

AAN IDENTITEIT GERELATEERDE CONCEPTEN 

1. Eigenaarschap  

Vaak in combinatie 
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- Belangrijk dat (aanstaande) leraren ‘eigenaar’ kunnen zijn van wat zij leren en 

doen om een goede leraar te zijn (en manier waarop)  

 
2. Agency 

- Het hebben van controle over je eigen ontwikkeling door dicht bij jezelf te 

blijven, bij wie je bent en wie je wilt worden  

- Controle uitoefenen over wat en hoe je het beroep leert op basis van eigen 

doelen, interesses en motivatie  

- Aanpassingen in situaties kunnen aanbrengen, zodat persoonlijke en 

contextuele factoren beter op elkaar aansluiten  

- Grote verschillen in mate waarin ‘agency’ geboden wordt  

- Grote verschillen in mate waarin leraren agency ervaren en gebruiken 

3. Betekenisgeving 

- De interactie tussen iemands identiteit en waarop hij of zij zich richt tijdens 

het leren  

- Een actief en zowel cognitief als emotioneel proces waarin mensen nieuwe 

opgedane ervaringen of informatie verbinden met hun kennis en opvattingen 

over de professional die ze willen worden  

- Lerarenopleiding: bewust aangestuurd door reflectie   

Drie begrippen zijn functie van het leren en uitoefenen beroep, leraar als persoon en 

professional sterk verweven (Ketelaar, 2012) 
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BIJ STUDENT LERAREN EN ERVAREN LERAREN 

PROFESSIONELE IDENTITEIT STUDENT-LERAREN 

 Zie artikel Lamote & Engels in de reader  

 Professionele identiteit van student-leraren  

1. Professionele oriëntatie 

2. Taakoriëntatie  

3. Betrokkenheid bij lesgeven  

4. Self-efficacy / Doelmatigheidsbeleving  

 Belangrijke ontwikkelingen doorheen opleiding 

- Door eerste leservaringen bijvoorbeeld  

- Verschil tussen groepen studenten  

PROFESSIONELE IDENTITEIT ERVAREN LERAREN 

 Leraren doorlopen verschillende fasen doorheen hun carrière.  

- Tweede helft van de carrière: gemiddeld minder positief zelfbeeld  

- Afname arbeidstevredenheid, doelmatigheidsbeleving en betrokkenheid bij 

en motivatie voor het werk als leraar (Canrinus, 2011)  

- Weinig bekend over de oorzaken hiervan  

 Groter wordende generatiekloof?  

 Minder uitdaging in het werk? 

PRAKTIJKONDERZOEK ALS VEHICLE 

 Sterke impuls aan eigen professionele ontwikkeling 

 Praktijkonderzoek als middel voor leren en professionele ontwikkeling van leraren  

 Voor meer info over praktijkonderzoek: zie les professionele ontwikkeling van 

lerarenopleiders  

ROL VAN DE LERARENOPLEIDING 

 Bouwstenen voor de lerarenopleiding als model voor leren  
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EEN MAATSCHAPPELIJKE DIMENSIE  

INVLOED VERSCHILLENDE NIVEAUS 

 Supra-niveau: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  

 Macro-niveau: Vlaamse Overheid – basiscompetenties  

 Meso-niveau: schoolprojecten  

 Micro-niveau: student voice  

 

 Supra-niveau: SDG’s

 Macroniveau 

- Ben Weyts, minister van onderwijs 

 
 Mesoniveau 

- KiVa, Rudolf Steiner school,… 

 Microniveau 

- Leerlingen 
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Contextafhankelijk 

Continu in ontwikkeling 

 

 

LES 7: ICT IN DE LERARENOPLEIDING  

ICT IN DE LERARENOPLEIDING 

 Niveaus 

 

 De nieuwe ICT-diamant 
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 Competenties (toekomstige) leraren? 

- Welke competenties hebben (toekomstige) leraren hiervoor nodig? 

 
 21st century skills 

 



83 
 

 

 
 Paradox 

- Er moet eigenaarschap zijn voor fundamentele verandering, maar je kunt het 

niet op grote schaal krijgen door te vertrouwen op bottom-up strategieën 

 
 ICT-beleid van de Vlaamse Overheid 

- ICT-eindtermen 

- ICT-coördinatie in scholen (gemeenschappen) 

- Raamovereenkomsten met commerciële partners 

- Stimuleringsbeleid vrije software 
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- Projectondersteuning (vb. Klascement) 

- Coördinatie publicaties (vb. Klasse) 

- Onderzoek (vb. ICT-monitor MICTIVO) 

 Mesoniveau 

- ICT-integratie op instellingsniveau 

- TPACK in de opleiding 

TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 

 Het TPACK-kader bouwt verder op Shulman zijn (1986, 1987) beschrijving van PCK 

om uit te leggen hoe leraren hun begrip van onderwijstechnologieën en PCK met 

elkaar in wisselwerking staat om effectief les te geven met technologie (Koehler & 

Mishra, 2013, p.14) 

  
 TPACK in de opleiding 
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 Lerarenopleiding 1 

- Verwachting: volledige integratie van ICT in het curriculum (TPACK) 

- ICT wordt gekoppeld aan vak- en didactische kennis 

- MAAR: ICT lijkt “weggeïntegreerd” uit de opleiding, want ICT-integratie 

(TPACK) staat nog in haar kinderschoenen 

 Lerarenopleiding 2 

- Verwachting: volledige integratie van ICT in het curriculum (TPACK) 

- Tussenfase: de ICT-coördinator voorziet ICT-modules in de verschillende 

vakdomeinen 

- ICT wordt uitdrukkelijk gekoppeld aan vakinhoud (TCK) 

- Technologie wordt aan de vakinhoud gekoppeld (TCK), MAAR: koppeling met 

vakdidactiek (TPACK) blijft achterwege 

 Lerarenopleiding 3 

- Vernieuwd opleidingsonderdeel in het eerste jaar met een sterke klemtoon 

op het didactisch gebruik van ICT (TPK) 

- Vernieuwd opleidingsonderdeel = overgangsmaatregel tot ICT meer aanwezig 

is doorheen het curriculum 

- Verschuiving van het aanleren van technische vaardigheden (TK) naar het 

didactisch gebruikt van ICT in de klas (TPK) 

 Ter info 
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- In hogeschool 1 is de verwachting dat alle lerarenopleiders ICT voortaan als 

een geïntegreerd onderdeel van hun curriculum beschouwen, waardoor ICT 

als een vanzelfsprekende manier gekoppeld wordt aan vak- en didactische 

kennis. Momenteel lijkt ICT echter ‘weggeïntegreerd’ uit de opleiding, omdat 

de integratie van ICT in de verschillende opleidingsonderdelen – om TPACK te 

bewerkstelligen nog in haar kinderschoenen staat. 

- Ook in hogeschool 2 is een volledige integratie van ICT in het curriculum 

(TPACK) het uiteindelijke doel, maar in deze instelling wordt een tussenfase 

ingebouwd. In hogeschool 2 voorziet de ICT-coördinator een aantal ICT-

modules in de verschillende vakdomeinen, waarbij hij ICT uitdrukkelijk(er) 

koppelt aan de betreffende vakinhoud (TCK). De technologie wordt weliswaar 

aan de vakinhouden gekoppeld (TCK), maar de koppeling met de vakdidactiek 

om tot TPACK te komen, blijft achterwege. Een ander nadeel van deze keuze 

is, aldus het departementshoofd, dat de verantwoordelijkheid voor het 

aandeel ICT in de opleiding enkel bij de ICT-coördinator ligt.  

- Hogeschool 3 daarentegen introduceerde een vernieuwd opleidingsonderdeel 

in het eerste jaar van de opleiding met een sterke klemtoon op het 

didactische gebruik van ICT, wat aansluit bij de component TPK. Dit vernieuwd 

opleidingsonderdeel is voorzien als overgangsmaatregel tot ICT meer 

aanwezig is doorheen  het curriculum. In vergelijking met het oorspronkelijke 

opleidingsonderdeel ICT verschuift de aandacht van het aanleren van 

technische vaardigheden (TK) naar het didactisch gebruik van ICT in de klas 

(TPK) 

 

 TPACK in de lerarenopleiding 

- Te veel focus op “leren over ICT”, terwijl “leren met ICT” aandacht verdient 

(Kirschner & Selinger, 2003) 

- Weinig aandacht voor het didactische gebruik van ICT (Uerz, Kral, & Ries, 

2014) 

 Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding 

- De leraar van de toekomst (2030) verschilt niet van de leraar van vandaag 

- In 2030 is binnen de lerarenopleiding ICT nog steeds een heikel punt 

- In 2030 zijn mobiele devices niet meer weg te denken in onderwijs 

- Randvoorwaarden voor succesvolle ICT-integratie zijn vervuld in 2030 

 Microniveau 

- Strategieën om toekomstige leraren op te leiden  

- Percepties van beginnende leraren 

- Teacher Design Team (TDT) 

- Wereldwijd worstelen lerarenopleiding met de vraag welke strategieën ze 

kunnen inzetten om toekomstige leraren voor te bereiden op ICT-integratie in 

onderwijs 
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EFFECTIEVE STRATEGIEËN VOOR ICT-INTEGRATIE  

 SQD-model (Synthesis of Qualitative Data) 

 
 Resultaten rolmodellen 

- Weinig voorbeelden van geïntegreerd ICT-gebruik: 

- “Ze (opleiders) stonden voor een PC en werkten met een beamer. Maar dat is 

niet hoe ze het willen in het lager (onderwijs), ze willen dat het kind daarmee 

kan omgaan, en dat vind ik niet dat ze tonen” [L4/O2] 

- Beperkte ICT-expertise opleiders als mogelijke oorzaak: 

- “De docenten zelf zijn ook niet zodanig ICT-minded. Ze proberen het wel 

regelmatig te gebruiken, maar ook hun kennis over ICT wat te beperkt” 

[L5/O3] 

 Resultaten: reflectie 

- Weinig ruimte voor reflectie over ICT in onderwijs: 

- “Reflecteren hebben we heel veel gedaan, maar niet over de rol van ICT in 

onderwijs” [L2/O1] 

- “Echt bij stilstaan niet. Efkes tijdens de les wel een keer tussendoor, maar echt 

doelbewust niet” [L5/O3] 

 Resultaten: samenwerking 

- Zelden formeel: 

“We moesten met 2 een klas ontwerpen met een gunstige opstelling 

voor ICT” [L5/O3] 

- Soms informeel: 
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“Natuurlijk gebeurde dat wel: ik verstond minder van Audacity dan 

mijn maat en hij verstond minder van PowerPoint en zo elkaar een 

beetje helpen” [L1/O1] 

 Resultaten: ontwerpen 

- Via taken (in O1): 

“Wij kregen opdrachten, bv PowerPoint en Excel dat wij konden 

gebruiken”   [L1/O1] 

- Met invloed op de huidige praktijk 

“Ook als ik dat nu maak kan ik het gemakkelijk gebruiken in de 

praktijk” [L1/O1] 

- Te beperkt: 

“Een keer voor een webquest maken, dat wel, maar dat was gewoon 5 

minuten uitleg en dan proberen maar” [L6/O3] 

 Resultaten: authentieke ervaringen 

- Leraren hadden amper ervaring met ICT in de klas: 

 In mijn allerlaatste stage had ik een digitaal bord. Ik moest daar ineens 

met zo’n bord lesgeven, dus ik kon dat natuurlijk niet. (…) Verder heb ik 
nooit tijdens de stage ICT gebruikt” [L3/O2] 

- Verpllichte ICT-integratie in de laatste stage : gerapporteerde impact op het 

huidige ICT-gebruik in de klas: 

 “En nu heb ik het kunnen uittesten in stage, dat is eigenlijk wel een 

groot risico, maar het is goed uitgedraaid. Nu kan ik hier hier verder 

gebruiken” [L1/O1] 

 Resultaten: evaluatie en feedback 

- Evaluatie en feedback gebeuren sporadisch: 

 “Eigenlijk werd er bijna niet naar ons ICT-gebruik gekeken” [L6/O3] 

- Evaluatie na een taak, maar zonder feedback: 

 “Enkel op de taken en dat was 1 keer per semester. (…) Dat was goed, 

of zeer goed of slecht, maar waarom? Waarom is het geen goed, en 

maar een voldoende? Er mag daar wel wat uitleg over gegeven 

worden” [L2/O1] 

- En tijdens de stage? 

 “Als ze het niet zien dan wordt dat niet beoordeeld. Je wist niet 

wanneer de lectoren kwamen maar de mentoren zitten daar altijd, dus 

zij kunnen zeggen hoe het zat” [L2/O1] 

TER DISCUSSIE  

 Thema’s uit het SGQ-model komen amper aan bod in de drie lerarenopleidingen (cf. 

Kay, 2006) 

 Lerarenopleiders slagen er bv niet in om een voorbeeldfunctie uit te oefenenen (cf. 

Ottenbreit-Leftwich et al., 2010) 
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 MAAR: activiteiten in de lerarenopleiding hadden een positieve invloed op ICT-

gebruik van beginnende leraren 

- Mogelijkheden van ICT werden ontdekt en later ook gebruikt 

- ICT-opdrachten en verplicht ICT-gebruik in de stage bepalen mee het ICT-

gebruik van beginnende leraren 

 Op welke wijze kan ICT op een systematische wijze deel uitmaken van de 

lerarenopleiding?  Rol van Teacher Design Teams (TDT) 

TEACHER DESIGN TEAMS (TDT) 

 Tandem van anders denken én doen 

- “Een groep van minstens twee leraren, van dezelfde of verwante vakken, die 

regelmatig samenwerken, met het doel om (een deel van) hun 

gemeenschappelijke curriculum (opnieuw) te ontwerpen en gebruiken” 

 

 Doelen van TDT 

- Professionalisering leraren 

- Praktijk verbeteren (en dus ook leren van studenten) 

- Kennis en ervaringen delen 

 

“Voortdurende samenwerking tussen leraren, leidt tot professionele 

ontwikkeling van leraren en dit verbetert uiteindelijk het lesgeven en leren” 

(Levin, 2010, p.110) 

 Karakteristieken van TDT 

- Eigen vraag als startpunt 

- Ontwerpen als kernactiviteit 

- Samenwerking 

- Reflectie (processen en producten) 

- Individueel leren en in groep 

 Activiteiten van TDT 
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VOORBEELD: ICT DESIGN TEAMS (ENW AUGENT)  

 Digitale competentie (Noors perspectief) 

- “Digitale competentie = vaardigheden, kennis, creativiteit en attitudes die 

iedereen nodig heeft om digitale media te gebruiken voor het leren en 

functioneren in de kennismaatschappij” (Erstad, Klovstad, Kristiansen, & Soby, 

2005, p.8) 

- “Technologie moet gaan van het ophalen van informatie tot het oplossen van 

problemen, het mogelijke maken van nieuwe leer- en onderwijservaringen, 

het bevorderen van diepgaande verwerking van ideeën, het vergroten van de 

interactie van de leerling met het onderwerp, het bevorderen van 

enthousiasme voor het onderwijzen en leren, en tijd vrij maken voor 

kwaliteitsvolle klasinteractie, kortom het verbeteren van de pedagogiek.” 

(Earle, 2002, p.11) 
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 Resultaten 

- Mate waarin studenten ICT in het vak ‘Engels als tweede taal’ zichzelf eigen 

maken varieert 

- Verschillende factoren beïnvloeden ontwikkelen digitale competentie bij 

student-leraren doorheen opleiding 

 Modeling  

 Scaffolden van leerervaringen  

 Linken theorie en praktijk  

 Reflectie  

 Toegang tot bronnen en ondersteuning  

 Innovatieve assessment  

 Samenwerkend leren  

“… lerarenopleidingen moeten het pedagogisch gebruik van ICT stimuleren om de bestaande 
onderwijspraktijk te verbeteren en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve 

onderwijspraktijken. Pedagogisch gebruik van ICT verwijst naar de manier waarop leraren 

ICT gebruiken om het leren van studenten te vergemakkelijken” 

(Kirschner, Wubbels, & Brekelmans, 2008, p.435) 
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LES 8: OPLEIDINGSDIDACTIEK: INSTRUCTIESTRATEGIEËN 

1. COMPETENTIEGERICHT OPLEIDEN  

POPULARITEIT VAN HET COMPETENTIEDENKEN 

 

 

 Sterk afgeleid uit competentiedenken in bedrijfsleven  

 Competentiedenken in discussie rondom problematiek:  

Aansluiting: onderwijs > < praktijk  

 Aanvankelijk: in beroepsopleidingen (<--> beperkte inzetbaarheid schoolverlaters)  

 Later ook in hoger onderwijs en in lerarenopleiding (nood aan breed inzetbare en 

bekwame afgestudeerden) – kloof tussen theorie en praktijk 

 

 

 Vertaling in allerlei professionele standaarden en beroepsprofielen = 

Operationalisering van (basis)competenties 

CONCEPTUEEL KADER 

 Competenties = opkomende interesse 
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 Competenties 

- Geïntegreerde beheersing van een reeks kennis, vaardigheden en attitudes 

die tot uiting komen in waarneembaar gedrag of in prestaties in een context  

(Deakin Crick, 2008; De Meerleer, 2006)  

- = Op ontwikkeling gericht  

- Onderscheid met kwalificatie: maatschappelijk erkende formele bewijs dat 

iemand over een bepaalde set competenties beschikt (Klarus, 2008) 

- ~ constructivistische leertheorie  

 Competentiegericht opleiden 

- Gericht op ontwikkeling van relevante en geïntegreerde competenties  

- Leraar   

 begeleiden van leerprocessen  

 creëren van betekenisvolle leersituaties met nadruk op kennis, 

vaardigheden en attitudes die relevant zijn voor de voorbereiding op 

de maatschappij en de arbeidsmarkt  

 aanbieden van praktijkgerichte, authentieke opdrachten  

 aandacht hebben voor totale ontwikkeling  

(incl. persoonlijke ontwikkeling) 

 Competentiegericht leren 

- Leerling = actieve rol  

 Eigen maken van de vooropgestelde competenties (met toenemende 

zelfsturing) 

 Leren uit praktijkgerichte, authentieke opdrachten 

 Aanspreken van huidige competenties, deze bijsturen en ontwikkelen 

van nieuwe competenties 

 Competentiegericht beoordelen 

- competenties als een geïntegreerde set van kennis, attitudes en 

vaardigheden:  

testcultuur  assessmentcultuur  

- assessmentcultuur: nieuwe vormen van assessment 

 multidimensionaal (≠ enkel kennis) 
 op meerdere momenten (≠ enkel als eindevaluatie) 

- Assessment for learning (en of learning)  

KANSEN EN VALKUILEN VAN COMPETENTIEGERICHT OPLEIDEN EN BEOORDELEN 

 Kansen 

- Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt 
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- Hanteren van competenties in de opleiding met het oog op de ontwikkeling 

van studenten 

 Valkuilen 

-  

EEN NIEUW CONCEPTUEEL MODEL (BLÖMEKE; E.A. 2015)  

= competentie als een continuüm (conceptualiseren, meten en ontwikkelen van 

competenties) 

 Nood aan een vernieuwde kijk op competenties met aandacht voor 

 Conceptueel model Blomeke e.a. (2015) 

CONCEPTUALISEREN 

 

 

Meten 

Ontwikke
len 

Conce
pt-

ualiser
en 



95 
 

 
 Voorbeeld 

- Situatie: enkele leerlingen zetten je klas op stelten  

 

 
 Doel = dichotomie in het onderzoek naar leraarcompetenties, datzich ofwel op de 

linkerzijde van het model (de disposities) ofwel op de rechterzijde van het mdoel (de 

prestaties) toelegt, overbruggen 
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METEN 

 Uitdaging: 

- Competenties bestuderen in contexten die een weerspiegeling zijn van de 

werkelijkheid 

- Beantwoordt aan de noodzaak tot vernieuwde manieren van beoordelen  

- rijkdom van video = de complexiteit van een echte klassetting weergeven 

door het vastleggen van stemmen, lichaamstaal, interacties en het bieden van 

een realistisch beeld van de leeromgeving 

 Stimuleren situation-specific skills  

ONTWIKKELEN 

 Competenties = leerbaar en kunnen geoptimaliseerd worden door middel van 

doelbewuste toepassingen  

 Via authentieke praktijkgerichte opdrachten 

 Door middel van videografie  

2. VIDEOGRAFIE ALS INSTRUCTIESTRATEGIE 

1. WAT IS VIDEOGRAFIE? 

 = Een vorm van etnografie die gebruik maakt van videotechnologie om het  handelen 

van mensen in een sociale omgeving te analyseren (Koh, 2015)  

- Door middel van video kunnen bepaalde structuren en interactiepatronen in 

professionele situaties vastgelegd en geanalyseerd worden  

 

 

 Authentieke representaties van de praktijk die de complexiteit van het lesgeven en 

leren in de klas verzamelen op beeld  

2. WAAROM VIDEOGRAFIE? 

 Theorie-praktijk kloof in opleiding (Korthagen & Kessels, 1999) 

- Studenten “verdrinken” in de praktijk: “Praktijkshock” 
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- Studenten ervaren te veel druk en stress tijdens stages 

- Te weinig connectie met theoretische kennis 

 

 Nood aan het zichtbaar maken van de praktijk binnen theoretische contexten van de 

opleiding 

 

 

 Authentieke en reële klassituaties via video in de lerarenopleiding 

 

 

 Overbruggen van theorie-praktijk kloof 

- Video geeft theoretische begrippen “handen en voeten” 

- Video geeft een beeld van de onderwijspraktijk 

- Video laat toe om theorie over leren en onderwijs toe te passen op specifieke 

onderwijssituaties binnen de veilige context van een theoretisch 

opleidingsonderdeel 

- Transfer van theorie naar praktijk niet tijdens stage (individueel proces), maar 

collectief samen met medestudenten  

3. THEORETISCHE BASIS  

 Observational learning (Brouwer, 2007)  

 Modelling (Liu, 2005) 

 Problem-based learning (Hmelo-Silver, 2004)  

 Social cognitive theory (Bandura, 1977; 1997)  

 Teacher reflection (Schön, 1983)  

 Situated cognition (Brown, Collins, & Duguis, 1989) 

 Competentieontwikkeling! 

4. VERSCHILLENDE SOORTEN VIDEO IN DE LERARENOPLEIDING 

   
Extern videomateriaal Eigen videomateriaal Videomaterialen van 

medestudenten 

 Bestaand authentiek 
videomateriaal van 
leraren 

 In functie van ‘good 
practices’ 

 Brede waaier aan 
lespraktijken tonen 

 Videomateriaal van 
student-leraren 
tijdens 
stageopdrachten 

 Focussen op 
klasgebeurtenissen 
die niet zichtbaar 

 Delen van 
videomateriaal voor 
coöperatieve analyse 

 Nieuwe inzichten in 
persoonlijke 
onderwijservaringen 
creëren d.m.v. 



98 
 

 Mogelijkheden tot 
verbetering 
bespreken 

waren tijdens het 
lesgeven 

 Eigen klaspraktijk 
beoordelen 

 Mogelijkheden tot 
verbetering 
bespreken 

gesprekken met 
peers 

5. HOE VIDEO GEBRUIKEN IN DE LERARENOPLEIDING? 

 Passende opleidingsdidactiek nodig: alleen naar video’s kijken is niet genoeg 

- Nood aan theoretische kennis 

- Theoretische kennis dient systematisch aan bod te komen en gelinkt te 

worden aan concreet videomateriaal 

- Video’s bespreken vanuit een bepaald theoretisch kader voor leren en/of 

instructie 

 

 

 “learn to notice”- theorie  (van Es & Sherin, 2002) 

- Significante kenmerken in onderwijssituaties leren opmerken, interpreteren 

en verbinden aan theoretische begrippen 

- = een belangrijke voorwaarde om te leren via video 

 

 

 “Professional vision” (Professionele kijk op onderwijs) 

- kenmerken van effectieve instructie te herkennen (‘noticing’) 
- en deze te linken aan kennis over leren en instructie (‘reasoning’)  

 

- De manier waarop leraren kijken naar onderwijs (cfr. professionele kijk) 

heeft een sterke invloed op de wijze waarop ze zelf hun  

onderwijs zullen organiseren 

 

- Zelfreflectie 

 

VIDEOGESTIMULEERDE REFLECTIE  
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 Reflectie op onderwijspraktijk aan de hand van video-opnames van authentieke 

lessen 

Noticing Reasoning 

Aandacht die leraar heeft voor 
gebeurtenissen die belangrijk zijn in de 
klaspraktijk 

Redenering over de opgemerkte 
gebeurtenissen in de klas: 

- Beschrijven 
- Verklaren 
- Voorspellen 

 

ONBEWUSTE DISCRIMINATIE BLOOTLEGGEN 

 We zien wat we verwachten te zien 

 We denken in hokjes, stereotypen 

 Onze gevoelens en opvattingen zijn een soort filter, lens of bril die de blik van elke 

persoon op de realiteit kleurt 

 Filter  oppurtuniteiten/bedreigingen 

BEWUSTWORDING, PRE-REFLECTIE 

 Video biedt krachtige mogelijkheden om van perspectief te wisselen over de eigen 

praktijk  (Seidel & Stürmer, 2014) 

 Bewustwording en (h)erkenning van een problematische situatie stuwt reflectie en 

professioneel leren (Loughran, 2002) 

 Hoban & Hastings (2006) stellen voor dat leerkrachten de eigen praktijk vanuit een 

ander perspectief bekijken 

6. EFFECTIVITEIT VAN VIDEO IN DE LERARENOPLEIDING 

 Motivatie stijgt 

 Professional vision stijgt 

 Verandering in beliefs 

 Verbetering van klaspraktijk 

 

 Effecten op leraargedachten: 

- Meer competenties tot lesanalyse 

- Beter herkennen van leerkracht gedrag 

- Meer belang aan lesvoorbereiding 

 Effecten op leraargedrag: 

- Meer experimenteren met nieuwe lespraktijken 

- Leerkracht geeft meer en meer gerichte feedback 

- Leerkracht is meer adaptief 

- Leerkracht neemt meer initiatief en actieve rol in de klas 

7. EEN CONCREET VOORBEELD 
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 IWT-SBO project: 

- 4 jaar 

- Maatschappelijk belang centraal 

- Intensief samenwerken met stakeholders 

- Interuniversitair 

 

(Student-) leraren voorbereiden op inclusief lesgeven via videografie 

 

Interventie 
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3. VIDEOGRAFIE ALS BEOORDELINGSMETHODE 

 Een video-gebaseerd meetinstrument: e-PIC video-instrument

 

EEN VIDEO-GEBASEERD MEETINSTRUMENT: THEORETISCHE BASIS  

 Professional vision: 

 

 
 M.b.t. inclusief lesgeven 

 
Impact op cognitieve, affectieve en emotionele 

ontwikkeling van ALLE leerlingen in inclusieve 

klassen (Roorda et al., 2011; Valiandes, 2015) 
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 Professional vision m.b.t. inclusief lesgeven 

 

VIDEO-GEBASEERD MEETINSTRUMENT ONTWIKKELING  

 Professional vision meten d.m.v. beoordeling van videoclips 

- Rubrics (Kersting, 2008) 

- Rating items (Seidel & Stürmer, 2014) 

=   Analytische beoordelingsmethode op basis van beoordelingscriteria 

 

- Effectief om reasoning te meten 

- Onmogelijk om noticing zuiver te meten 

Noticing Reasoning 

Holistisch Analytisch  

Comparative judgment Rating items 

= NOTICING 

 Rangorde van videoclips op vlak van interacties / differentiatie voor elke student-

leraar 

 

 

 Geaggregeerde expert-rangorde van videoclips op vlak van interacties / differentiatie 

MISFIT 

Als maat voor noticing 
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=Reasoning 

VIDEO-GEBASEERD MEETINSTRUMENT VALIDERING  

 Betrouwbaar= 

- zegt iets over hoe er gemeten wordt 

- mate waarin meting werkelijkheid benadert 

 Valide= 

- zegt iets over wat er gemeten wordt 

- Mate waarin meting iets meet dat van waarde is 
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 Representation infit: mate waarin videoclips consistent te beoordelen 

zijn door experten (Bramley, 2015; Pollitt, 2012) 

 
 Betrouwbaarheid rangorde (Pollitt, 2012) 

- Interacties 

SSR = 0.74 

- Differentiatie  

SSR = 0.79  
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 Noticing 

- Judge infit: mate waarin student-leraren afwijken van elkaar bij het 

beoordelen van videoclips (Bramley, 2015; Pollitt, 2012) 

 
 Relatie met andere variabelen: 

- Relatie noticing en hoogst behaalde diploma 

 
- Relatie noticing en studiejaar 

0

0.5

1

1.5

2

Gemiddelde

Diploma 

Diploma secundair onderwijs

Diploma hoger onderwijs



106 
 

 
 Cognitive load 

- Self-reported invested mental effort scale (Paas, Merriënboer & Adam, 1994) 

 Weinig tot geen moeite om het instrument in te vullen 

4. OEFENING  

 Ga naar https://video.potentialproject.be/ 

 Maak kennis met E-PIC video-instrument secundair onderwijs en vul dit in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Gemiddelde

Studiejaar 

Eerste Bachelor Tweede Bachelor

https://video.potentialproject.be/
https://video.potentialproject.be/
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