
LES 1: Introduc/eles 

Actualiteit - Lerarentekort 
- Toela1ngsproef 
- …

O.D als 
vakgebied

Belang van het vakgebied: 
1. Studenten 
2. Leraren 
3. Peers en school 
4. Home en principal

Opleidingsdidac/ek  
- Opleiden van leraren ! specifieke didac1sche uitgangspunten 

o (a) globale opleidingsdidac1sche benaderingen/visies die rich1ng geven aan de inrich1ng 
van de opleiding 

o (b) concrete opleidingsprincipes die rich1ng geven aan het handelen van de 
lerarenopleiding 

- Onderwijzen over onderwijzen (tweede orde opleiden) 
- Pedagogy of teacher educa/on 

O.D in historisch perspec1ef ! 

Overzicht geschiedenis 
Tot jaren ’80: 

- Na de opleiding goede leraar voor het leven 
- Boekenkennis en prak1jkervaring 

Jaren ’80 – 2000: 
- Opleiding leidt slechts tot startbekwaamheid 
- Veel reflec1e op ervaringen 
- Pas na aantal jaar groeien tot een ‘goede’ leraar

2000-2010: 
- Kwaliteit sterk bepaald door beroepssitua1e 
- Extern gedefinieerde competen1es zijn maatgevend  
- School hee[ mede invloed op wat kwaliteit van leraar inhoudt (schoolvisie mede als sturende 

factor) 
2010- heden: 

- Sterke nadruk op rendement/presteren 
- ‘terugkeer’ van kennisbasis voor leraren 
- Alle leerlingen verder brengen (ook zorgleerlingen en excellente leerlingen)



Overzicht benaderingen/tradi1es 
Jaren ’90 – Zeichner & Liston 

1. Academic tradi1on 
- Aanbieden van theore1sche kennis (algemeen en 

vakdidac1ek 

2. Social efficiency tradi1on 
- Aanslui1ng vorige tradi1e 
- Meer nadruk op onderzoek naar leerresultaten 

gekoppeld aan interven1es van leraren 
+ effec1ef func1oneren van leraren in context 
-ellenlange lijst van competen1es 

3. Development tradi1on 
- Onderwijs baseren op was gekend is van ontwikkeling bij kinderen (cogni1ef, taal, etc.) 

+ onderwijs aanpassen aan het opgroeiende kind 
-installa1e van eenheidsworst (norm) 

4. Social reconstruc1onist tradi1on 
- D.m.v. onderwijs de bestaande en vaak ongewenste maatschappelijke orde veranderen 
- Streven naar mondige burgers 

+ democra1e en empowerment 
-grote opdracht voor leraren 

➔ Verschillende benaderingen om naar onderwijs te kijken, niet alleen in de 1jd



Nieuwe ontwikkeling: 
➔ Jaren ’80/’90: nadruk in lerarenopleiding op reflecteren 

o Leraren leren op basis van concrete ervaringen 
o Via reflec1e verdiepen van prak1jkervaringen 

➔ Aandacht voor leraar als onderzoeker 
➔ Competen1egericht opleiden 

o Duidelijke vaststelling van wat leraarsbekwaamheid inhoudt 
o Betere aanslui1ng met de arbeidsmarkt 

➔ School-based teacher educa1on 
o Leren op de werkplek 
o Voorbereiden op de ‘echte’ job (prak1jkshock opvangen) 

Moeilijk om zicht te krijgen op de doelen van onderwijs (Biesta): 
Intern 

➔ Waardegeladen – eerder subjec1ef 
➔ Dus : common sense: wat als belangrijk wordt geacht hangt af van wat de SL denkt 

Extern 
➔ Biesta haalt aan dat er een new language of learning (=leren in plaats van educa/e) is binnen het onderwijs en dat ook dit een reden is waarom de vraag over 

wat het doel van onderwijs is, wat goed onderwijs is, weinig gesteld wordt. 
o Voordelen: 

▪ Individuen krijgen meer controle over hun eigen leren 
▪ Veel aandacht voor hoe leerkracht de lerende kan helpen om te leren 

o Nadelen 
▪ Leren wordt gezien als individueel concept (<-> opvoeding impliceert al1jd een rela1e) 
▪ Leren is een term die duidt op een proces en die dus geen invulling gee[ aan inhoud en rich1ng 

Biesta wil geen antwoord geven op wat goed onderwijs zou moeten zijn, maar gee[ een kader om hierover na te denken. Hij beschrij[ daartoe drie verschillende (maar 
gerelateerde) func1es van onderwijs. 

Vandaag gaat goed onderwijs vaak vooral over me1ngen en vergelijkingen (bv. PISA) en deze lijken het onderwijsbeleid te sturen. 	

Func1es van het onderwijs (Biesta): 
➔ Kwalifica1e: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding 

o Stelt mensen in staat ‘iets te doen’ 
o Specifiek = training / algemeen: levensvaardigheden 
o Belangrijk als voorbereiding op de arbeidsmarkt, maar ook voor burgerschap bijvoorbeeld 

➔ Socialisa1e: draait om de manieren waarop we via onderwijs deel worden van bestaande prak1jken en tradi1es 



Vlaamse context 
beroepsprofiel 
leraar

Competen1es en profielen 
Basiscompeten/es omschrijven welke kennis, vaardigheden en altudes van een beginnende leraar verwacht worden 

Beroepsprofielen doen hetzelfde voor leraren die al een 1jdje in de onderwijsprak1jk staan 

Uitganspunten: 
Centraal aandachtspunt is taalvaardigheid 

̶ Zélf het Standaardnederlands goed beheersen 
̶ De beginsitua1e van leerlingen goed kunnen inschaoen 
̶ 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 informa1e- en communica1etechnologie (ICT) 

moeten beschikken. 
̶ Duidelijke visie op leraar-zijn: Verruimde professionalisering en emancipatorische onderwijsvisie. 

Kenmerken: 
Verruimde professionaliteit  

̶ Empowerment 
̶ Visie en verantwoordelijkheid 
̶ Levenslang leren  
̶ Reflec1ve prac11oner 
̶ Autonomie en collegialiteit  
̶ De leraar als intellectueel (<-> technische uitvoerder)  

 Emancipatorische onderwijsvisie  
̶ Gericht op mondigheid, zelfstandigheid, kri1sche zin en verantwoordelijkheid 
̶ Belang van democra1sche waarden 
̶ S1muleren leerproces i.p.v. kennisoverdracht 
̶ Aandacht voor de leerling als persoon 
̶ Kri1sch leren omgaan met levenswaarden en zingeving 

Het beroepsprofiel en de basiscompeten1es omvaoen 3 clusters van verantwoordelijkheden van de leraar: 
1. Verantwoordelijkheid t.o.v. de lerende 
2. Verantwoordelijkheid t.o.v. de school en de onderwijsgemeenschap 
3. Verantwoordelijkheid t.o.v. de maatschappij 

Deze clusters omvaoen func1onele gehelen: 10 typefunc1es (rollen)  
- Omvat verwoording van verschillende vaardigheden 



Beleidscontext Decreet op de lerarenopleiding 
̶ Vroegere situa1e 

Bacheloropleiding onderwijs (groep 1) 
Aggrega1e (academische ini1ële lerarenopleiding) 
Lerarenopleiding academisch niveau (groep 2) 
GPB in CVO’s 

̶ Decreet 2007 
Visita1es 
Beleidsgroepen 
Commissie Biesta 

̶ Voorontwerp van decreet 23 december 2017 
̶ Decreet Vlaams parlement 29 maart 2018 
̶ Implementa1e 1 september 2019 

Uitgangspunten decreet 2007: 
Con1nuïteit in professionele ontwikkeling 
Meer samenwerking met werkveld 
Meer flexibele trajecten 
Kwaliteitsverhoging: visita1es 
Versterking prak1jkcomponent 
Beleidsevalua1e 

2 soorten lerarenopleidingen: 
a. De geïntegreerde lerarenopleiding aan de hogeschool (180stp.) : “bachelor in onderwijs” 

̶ Kleuteronderwijs – lager onderwijs – secundair onderwijs 
̶ Integra1e vakinhoudelijke component en pedagogisch-didac1sch handelen 
̶ 45 studiepunten stage 
̶ 2 vakken (i.p.v. 3) voor leraar secundair onderwijs 

b. Specifieke lerarenopleiding (60 stp.): “diploma van leraar” 
̶ Aan de universiteit – hogeschool – CVO 
̶ Pedagogisch-(vak)didac1sche vorming na de vakinhoudelijke opleiding 
̶ Studieomvang van 60 stp. 

̶ 30 stp. Theorie 
̶ 30 stp. Prak1jk 
̶ Geïntegreerde aanbieding mogelijk 

̶ Opleidingsprogramma 



LES 2: Hoe kunnen we student-leraren voorbereiden op partnerschappen met ouders



Partnerschappen ouders-school – verschillende concepten: 
- Family school partnerships 
- Parental involvement 
- … 

= wederzijdse samenwerking tussen school en ouder om het 
welbevinden, leerresultaten te verbeteren 
➔ Belangrijke rol leerling!! 

Draagt bij aan…: 
• Leerpresta1es 
• Sociale ontwikkeling 
• Gevoel van welbevinden van leerlingen 

!! belangrijk ongeacht de lee[ijd, maar de vorm van die 
ouderbetrokkenheid verandert!! 

Typologie van Epstein (1995): ‘the parental involvement framework’ 
1. Paren1ng                                               : basale opvoedingsprak1jk  
2. Communica1ng                                    : communica1e met school 
3. Volunteering                                         : vrijwilligerswerk op school    

                                                                  (namiddag komen werken) 
4. Support for learning at home            : thuisbegeleiding (vb. Hulp bij  

                                                                     huiswerk) 
5. Par1cipa1ng in decision-making       : deelname aan besluitvorming op  

                                                             school (vb. deelname aan ouderraad) 
6. Collabora1ng with the community   : bredere samenwerking met de  

                                                                   gemeenschap/stad/wijk 

Ouder-leraar communica1e 
= verbale interac1es tussen ouders en leraren in de context van een formeel gepland ouder-leraar 
gesprek 

- Bieden mogelijkheden tot wederkerige reac1es 
- Vlooe ouder-leraar communica1e bevordert kwaliteit partnerschappen 
- Het voeren van ouder-leraar gesprekken is een professionele taak van leraren 
- MAAR!! 

o Geen evidente taak 
o Nood aan specifieke set van competen1es 
o Vraagt oefening en ervaring 

➔ Hoe kunnen we studenten hierop voorbereiden in de lerarenopleiding? 

Situering binnen de lerarenopleiding 
VL. : basiscompeten1es voor de leraar: 
Func1oneel 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 

- … 

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 
- Europa: Willemse et al (2018) 
- US: Epstein & Sanders (2006) 

Problemen 
1. Versnipperd aanbod 
2. Niet structureel ingebed in het curriculum 
3. Vaak op individueel ini1a1ef van de lerarenopleider 
4. Veelal beperkt tot aanreiken theore1sche kaders en inzichten 
5. Weinig kans tot prak1jkervaringen, oefenmomenten… 

➔ Student-leraren voelen zich onvoldoende voorbereid op de prak1jk!! 
➔ Kloof theorie - prak1jk



Nood Discrepan1e tussen theorie en prak1jk i.v.m. ouderbetrokkenheid in 
het SO 

- Beginnende leraren voelen zich onvoldoende voorbereid 
- Niet voldoende competent om met ouders te communiceren 

➔ Dit onderzoek: Klinische simula1es om theorie en prak1jk te 
combineren

Oorsprong Andere opleidingen: 
- geneeskunde 
- piloten 
- …

Wat Klinische simula/es  
= instruc1estrategie die realis1sche professionele situa1es 
introduceert in de leeromgeving 

- Bevorderen transfer van theorie en prak1jk 
- competen1eontwikkeling

Lerarenopleiding - innova1ef en recent 
- voorbije jaren: toegenomen aandacht voor mogelijkheden 

om complexe lerarencompeten1es te ontwikkelen 
o klasmanagement 
o lesgeven in diverse klasgroep 
o omgaan met ouders 

- verschillende soorten K.S 
o online 

▪ technologie 
▪ online leeromgeving 
▪ visueel realis1sch 

o face to face 
▪ real-1me 
▪ acteurs 
▪ gestandaardiseerd



Theore1sche basis 1. experien1al learning (Kolb) 
2. situated cogni1on 
3. problem based learning 
4. social cogni1ve theory (Bandura) 
5. teacher reflec1on 

Vertellen, laten zien is enkel genoeg om te onthouden ! laten ervaren 
is nodig om het je eigen te maken (citaat Confucius) 

Uitdagingen 
onderwijs

Nood aan… 
- empirische studies impact K.S 
- in het bijzonder voor K.S gericht op ontwikkeling ‘ouder-

leraar communica/ecompeten/es’ (= OLCC) 
- onderzoek over aard en ontwikkeling competen1es 
- conceptuele kaders en mee1nstrumenten

Klinische simula/es als instruc/estrategie (Karen De Koninck) 
Conceptualiseren, meten en ontwikkelen van de ‘ouder-leraar communica1ecompeten1es’: klinische simula1es in de lerarenopleiding

Doelstelling 
& 
onderzoeksopzet

1. mee1nstrumenten ontwikkelen om OLCC in kaart te brengen 
2. inzicht verwerven in design klinische simula1es om OLCC te ontwikkelen 
3. de effec1viteit van klinische simula1es onderzoeken voor het ontwikkelen van de OLCC 



Competen1es als 
con1nuüm

Ad basis: disposi/es  
= bepalen hoe iemand zich in een professionele context gedraagt 

➔ Komen tot ui1ng in observeerbaar gedrag (= presta/e) 

Nieuw! Situa/e-specifieke vaardigheden 
= vaardigheden die mensen gebruiken in specifieke situa1es 
Percep1e: iets opmerken 
Interpreta1e: goede interpreta1e aan situa1e geven 
Nemen v beslissingen: belangrijke beslissingen nemen om gedrag erop af te stemmen 

Competen1es als con1nuüm: 
- Combineer verschillende meetbenaderingen die focussen op verschillende competen1e-aspecten 
- Zet in op geïntegreerde ontwikkeling van alle competen1e-aspecten 
- Besteed in het bijzonder aandacht aan de situa1e-specifieke vaardigheden 
➔ Basis voor dit onderzoek!!

Studie 1 Video-gebaseerd mee/nstrument 
- Focus op OLCC-gerelateerde situa1e-specifieke vaardigheden 
- OLCC model 

o Leraar moet gespreksfasen doorlopen rekening houdend met pscyhologische structuren 
o Managen van de flow: balans vinden tussen goed gesprek doorlopen en psych. Structuur 

4 stappen: 
1. Ontwikkelen video vigneoen 
2. Formuleren instruc1es voor student-leraren 
3. Ontwikkelen codeerschema  
4. Uioesten en verfijnen video-gebaseerd instrument 

Resultaat: 
- Percep1e (ver van SD) 
- Interpreta1e (dicht bij SD) 
- Beslissing (ver van SD – dichter bij dan percep1e)



Studie 5 Effec/viteit K.S 
1. Twee verschillende leertrajecten (BEIDE KLINISCHE SIMULATIES!!) 

a. Online: 
i. Online leeromgeving 
ii. Gefragmenteerde videoclip 
iii. Neerschrijven wat je als leraar zou zeggen of doen 
iv. Gestandaardiseerde feedback 

b. Face to face 
i. Real-1me 
ii. Gestandaardiseerde ouders 
iii. Feedback acteurs 

2. Opzet interven1estudie 
3. Resultaten interven1estudie  

a. Self-efficacy beliefs 
i. Na beide leertrajecten voelen studenten zich meer in staat zo’n gesprek goed te leiden (onderzoekers verwachoen ook daling omwille van 

confronta1e met moeilijkheden: niet zo) 
b. Situa1e-specifieke vaardigheden 

i. Beide leertrajecten zijn produc1ef om die vaardigheden aan te leren 
ii. Niet zo’n grote verschillen bij de aspecten (percep1e-interpreta1e-beslissing) 

LES 3: Het ontrafelen van de induc/eperiode van leraren lager onderwijs vanuit een sociaal netwerkperspec/ef



Professioneel leren bevindt zich op een con1nuüm – 3 fasen: 
1. Situeert zich nog op school – les Karen DeKoninck (simula1es) 
2. Deze les – onderzoek Laura Tomas 
3. Onderzoek Jasja Valckx 
➔ Gelijkenissen tussen fasen proberen zoeken 

Induc/efase 
= transi1e van lerarenopleiding naar lerarenberoep 

• Professionele ontwikkeling is zeer intens in deze periode 
• Nemen vaak zelfde taken/verantwoordelijkheden op als ervaren leraren 
• Emo1onele rollercoaster, ontwikkeling van zel|eeld, en inpassen cultuur school 

Prak1jkshock 
- Vele beginnende leraren ervaren een prak1jkshock 

= kloof theorie en prak1jk 
= confronta1e met de ‘volle’ verantwoordelijkheid als leraar 

o Problemen zijn meestal NIET oorzaak van individueel falen; oorsprong eerder in confronta1e tussen leraar en nieuwe situa1e 
▪ Leraar met eigen opvalngen, prak1jktheorie 
▪ Confronta1es met nieuwe omgeving, andere tradi1es, gebruiken, schoolklimaat… 

➔ Gevolg: wereldwijd, ook in Vlaanderen (1/4) vallen beginnende leraren uit 

Mo1even (met en zonder ervaring): 
        5 overkoepelende redenen tot uitval: 

1. Toekomstperspec1even (meest belangrijke mo1ef) 
2. Werklast 
3. Jobtevredenheid 
4. Schoolbeleid 
5. Rela1e met ouders (minst belangrijk mo1ef) -link studie Karen 

!! elk van deze mo1even (behalve jobtevredenheid) bleek significant belangrijker voor leraren mét ervaring t.o.v. leraren zonder ervaring 

Uitdagingen Steun voor uitdagingen 
1. Professionele aspecten van het lesgeven 

Vb. beoordelen van leerpresta1es, communica1e met ouders (Karen), omgaan met diversiteit… (Karolien Keppens) 

2. Emo1onele aspecten van het lesgeven 
Vb. zelfvertrouwen, stress, emo1es… 

3. Sociale aspecten van het lesgeven 
1. Vb. deel worden van het team… Professionele steun 

Hulp bij het ontwikkelen van competen1es, professionele ontw. 
Vb. hulp bij didac1ek, klasmanagement (TDT) 



Reten/e van beginnende leraren (Laura Tomas)

Theore1sche 
achtergrond

Voorlopers van (reten1e) de beslissing van beginnende leraren om in beroep te blijven (4) 
= professionele iden1teit van de leraar 

- In doctoraat wordt hier onderzoek naar gevoerd 
- Obv. Literatuur de eerste 3 

3 types steun die van belang zijn in beslissing beginnende leraren om in beroep te blijven: 
1. Professionele steun 
2. Emo1onele steun 
3. Sociale steun 

➔ Voorgaand onderzoek toont aan dat schoolleiders als collega’s beginnende leraren kunnen helpen bij die 3 vlakken van steun en die professionele kenmerken 
kunnen ondersteunen 

➔ Geheel van al die rela1es binnen die school vormen een netwerk: 
= collegiaal steunnetwerk 
Die neterken zijn focus onderzoek – adhv SNA: sociale netwerkanalyse 

= Kijken nr personen en rela1es tss die personen 
Mogelijkheden bij SNA 

Nood Voorgaand onderzoek: belang collegiale steun, maar nog niet via SNA 
+ enkele tekortkomingen van voorgaand onderzoek 

- Te sterke focus op 1 theore1sch aspect 
- Te sterke focus op 1 soort methode 
➔ In dit onderzoek wordt hier op ingezet 

Onderzoeksdoelen Doelstelling: inzicht verkrijgen in collegiale steunnetwerken van beginnende leraren lager onderwijs en in welke mate deze gerelateerd zijn aan de voorlopers van 
reten1e  



Dataverzameling Dataverzameling 1: afname vragenlijsten bij beginnende leraren: 
- Peilen naar voorlopers reten1e 
- Schoolleider en steun die ze krijgen van collega’s 
- Ego-network 
- 1 afname 

Dataverzameling 2: 8 lagere schoolteams en de beginnende leraren erin 
- Peilen naar voorlopers reten1e (vragenlijst) – schoolteams en beginnende leraren 
- Interviews met beginnende leraren 
- 3 keer in een jaar

Onderzoeksdesign

Resultaten OD1a Studie 1:                                                                                                                           Studie 2 (pad analyse): 

 
- Frequen1e van steun speelt geen rol in reten1e                                                   - invloed transforma/oneel leiderschap op diverse         
- Aantal collega’s dat steun biedt wel een effect op reten1e                                   netwerkaspecten als op reten1e 
- kwaliteit steun/waargenomen nut effect op reten1e                                              = steunende func1e van de schoolleider 

Samenvaoende conclusie: 
- niet frequen1e, maar kwaliteit van de steun doet er toe 
- steun voor beginnende leraar mag zich niet beperken tot één persoon (mentor), maar dient geboden te worden door een netwerk van leraren 
- gebrek aan substan1ële significante rela1e met self-efficacy: succeservaringen? (gebrek toont aan dat geloof van beginnende lkr’en in zichzelf niet zomaar 

veranderd kan worden obv collegiale steun alleen. Er is meer dan dat nodig (ze staan er nog maar 1 jaar – mss nog niet omgezet in succes) 
- schoolleider: direct en indirecte invloed op de job altudes van beginnende leraren 



Resultaten OD1b Studie 3:                                                                                                                                                                Studie 4: 
Hypothese: De mate waarin beginnende leraren                                                                                    netwerkstructuur 
toegang hebben tot de bronnen in het netwerk                                                                                      beginnende leraar met hoogste jobaltude scores ! centrale posi1e  
(i.c. professionele steun) is posi1ef gerelateerd                                                                                       team = meer toegang tot steun 
aan hun job altudes 
                              Netwerkinhoud 
                              inhoud netwerk: steun collega’s… 
                              beginnende leraren met hoogste jobaltudescores ! meer steun 

                                   !beginnende leraar met hoogste jobaltudescores qua structuur 
                                        En inhoud van netwerk geniet meer steun 

1. hoge scores op structurele maten in netwerk ! hoge scores op job altudes 
2. lage score op “ “ ! lage score op job altudes 

a. gebrek aan centrale posi1e in netwerk 
3. lage score op struct. Maten ! hoge score op job altudes 

a. vb. part-1me werkers 
b. goede posi1e, weten dat ze bij mensen terecht kunnen, maar 

niet al1jd aanwezig in netwerk 
Samenvaoende conclusie: 

- netwerkstructuur en -inhoud in rela1e tot de job altudes 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: 1jd (parlme/full1me) en ruimte (fysieke loca1e) spelen een belangrijke rol in het al of niet kunnen 

interageren met collega’s 
- toegang tot steun = a�ankelijk van wisselwerking tussen beginnende leraren en hun collega’s + beïnvloed door aan- of afwezigheid van collegiale cultuur 

(1jd en ruimte) 

Studie 5: 
Veranderingen in netwerken van beginnende leraren en hoe dit samenhangt met hun jobaltudes 

Resultaten: 
Redenen voor het aangaan, behouden of verbreken van rela1es: 

- fysieke nabijheid 
- homophily 
- netwerkinten1onaliteit beïnvloed door organisa1e/cultuur school 
- professionele steun speelt rol in job altudes 
- professionele steun = buffer of verzachtende factor 

Samenvaoende conclusie: 
- netwerkverandering in rela1e tot job altudes van beginnende leraren 
- redenen voor vorming van een verandering in collegiale rela1es: homophily, vertrouwen; en omgekeerd: fysieke isola1e… 



Implica1es voor 
prak1jk en beleid

Actoren in de school 
Leraar:                                                                                       mentor:                                                                                            ped. Begeleidingsdienst en lerarenopleidingen: 

- investeren in rela1onele kennis                           - socialisa1eproces faciliteren: versterken rela1onele               - workshops/alumni-dagen: s1muleren  
- steunnetwerk ac1ef vorm geven                            kennis en s1muleren van collega’s                                                rela1onele kennis en netwerk: bewustzijn van  

                                                                                                                                                                                                                    netwerk visualisa1es 
collega’s:                                                                                   school: 

- beschikbaar/toegankelijk zijn                                - creëren condi1es voor schoolbrede induc1e                         beleid: 
- steun bieden                                                                steun: cultureel, structureel en formeel                                     - middelen voorzien voor induc1e (schoolbreed 

                                                                                                                                                                                                      maar ook mentor 
                                                                                                                                                                                                   1jd creëren voor leraren om hun netwerk vorm                               
                                                                                                                                                                                                   te geven  
                                                                                                                                                                       (dalen onderwijsbelas1ng beginnende leraren en s1jging  
                                                                                                                                                                                         full1me aanstellingen in één school)

CONCLUSIE 1. steun leraren doet er toe 
2. beginnende leraren dienen zelf ac1ef te netwerken en collega’s dienen bereid te zijn steun te bieden 
3. 1jd voor beginnende leraren om steunnetwerken op te bouwen 
4. schoolleiders spelen een cruciale rol 
5. maar ook andere partners spelen een belangrijke rol: pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen en beleidsmakers



LES 4 Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders (Hanne Tack)

Begrip 
lerarenopleider

Heterogene groep professionals (Lunenberg, 2010)  
1. Verantwoordelijk voor begeleiden van toekoms1ge leraren 

▪ Tewerkgesteld in een pre-service lerarenopleiding  
▪ Verbonden als mentor aan een stageschool  

2. Verantwoordelijk voor begeleiden van “zioende” leraren  
➔ Naar een definiëring  

‘Allen die onderwijs of begeleiding verzorgen voor toekoms/ge en/of ziHende leraren ter ondersteuning van hun toekoms/ge beroep’ (Lunenberg et 
al., 2013) ‘All those who ac/vely 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  
- Ins1tu1onele context 
- Rollen in de werkcontext  
- …  

Zowel lerarenopleiders verbonden aan ins1tuut (“lerarenopleiders”) als aan scholen (“mentoren”) 
- Vooral aandacht voor lerarenopleiders aan ins1tuten in recent onderzoek 
- Nieuwe uitdaging: focus op mentoren verbonden aan de scholen   

SAMENVATTEND: GROTE DIVERSITEIT!! 



Lerarenopleiders 
Uniek?

Een professie … 
1. hee[ een cruciale sociale func1e; 
2. vraagt om een hoge mate van vaardigheden; 
3. is gebaseerd op een gestructureerde kennisbasis;  

er is nog geen gedeelde kennisbasis die elke lerarenbegeleider kan raadplegen 
4. de toegang tot de professie vraagt om langdurig hoger onderwijs: 

niet het geval, aangezien er geen specifieke diplomavereisten zijn 
5. gee[ prioriteit aan de belangen van de cliënt; 

prioriteit belangen van student-leraar 
6. professionals hebben een zekere mate van vrijheid om eigen afwegingen te maken over prak1jk; 

lerarenopleiders hebben heel veel autonomie om lessen/begeleiding etc. vorm te geven 
7. staat in hoog aanzien en hee[ daarom een bijpassende beloningsstructuur 

zie actualiteit eerste slide 
➔ professie in ontwikkeling, waar er heel veel gaande is en nog heel veel kan gebeuren 

Uniek als ‘leraar van leraren’ (second order teachers) 
Proces van lerarenopleider worden  

“My professional uneasiness con/nued. 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 prac//oner” (Murray & Male, 2005)  
̶ ‘Tweede-orde onderwijzer’ of ‘leraar van leraren’  
̶ Steeds fungeren op dubbel niveau:  

1) Inhoud van onderwijzen (what?) 
2) Manier van onderwijzen (hoe?)  

                “HOW I TEACH IS THE MESSAGE” (Russell,1997, p.53)  
                 !! Exper/se verschilt van lesgeven in eerste orde contexten!!! 

Modelling Expliciteren 
Als leraar bewust keuzes maken adhv situa1es en op basis daarvan prak1jk verder opbouwen 

- Impliciet  
o lesgeven op manier waarop je denkt dat die goed is 
o Je stelt voorbeeldgedrag en hoopt dat ze daaruit leren 

- Expliciet 
o Je gaat zeggen waarom je wat doet 

Modelleren naar een bewust niveau brengen (reflec1e 1jdens lessen) Ervaringen expliciteren 



Lerarenopleiders 
niet in vacuüm

Al1jd gesitueerd in contexten… 
1. Interna1onale (Europese) context                  3. Beroepsgroepen en ontwikkelingsprofielen 

- Reports of the EU 
- InFo-TED 

2. Na1onale contexten                                          4. ins1tu1onele contexten en andere netwerken 
- MOFET (Israel) 
- NAFOL (Norway) 
1. Interna/onale (Europese) context 

InFo-TED: organisa/e 
̶ Vanuit ervaren noodzaak  
̶ Netwerk van onderzoekers en lerarenopleiders 
̶ Centraal doel: mensen samenbrengen om onderzoek en prak1jk uit te wisselen met betrekking tot de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders  

Opgericht in 2013 
‘Founding countries’: België; Nederland; Engeland; Schotland; Ierland; Israël en Noorwegen  

Uitgangspunten: 
1. Kennis samenbrengen en Europese dimensie  
2. Duidelijke visie op professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
3. Conceptueel model: descrip1ef i.p.v. norma1ef 

Startpunt = prak1jk van lerarenopleiders (How I teach is the message)  
̶ Reflec1eve en onderzoekende houding 
̶ Zorgende aspect 
̶ (maatschappij) Kri1sch 

4. Domeinen van professioneel leren 
5. Onderzoekende houding (Tack & Vanderlinde, 2014) 
6. Iden1teiten  
7. Boundary crossing  
… 

SCHEMA InfoTED – DOMAINS OF PROFESSIONAL LEARNING 
Centraal                   : ‘how I teach is the message’ – vanuit kri1sch contextuele houding naar eigen prak1jk kijken 
Buitenste cirkels     : elke prak1jk is anders, verschillend van de context waarin de lerarenopleider func1oneert (ins1tu1oneel, na1onaal....) 
Kleine cirkels           : verschillende domeinen van professioneel leren 
                                  Vb. iden1teiten, visieontwikkeling… (kunnen op elkaar inspelen) 
                                   = 13 building blocks: thema’s waarover we als lerarenopleiders kunnen nadenken 
Balk                          : university based teacher educator als school based teacher educator erkennen en ondersteunen in verschillende contexten 



Lerarenopleiders 
in Vlaanderen

Lerarenopleiders en hun professionele ontwikkeling in Vlaanderen: 
Beleidsevalua1e Vlaamse Lerarenopleiding (EVALO, 2012) 

- Eerste grootschalige studie waarin ook lerarenopleiders bevraagd werden om kwaliteit van de lerarenopleidingen te onderzoeken 
- Zie eerste les 

Geen formeel beleid met kwaliteitsstandaarden voor professionele ontwikkeling 
- Vlaams Ontwikkelingsprofiel Lerarenopleiders (VELOV, 2015) 
- Vraag is: is dit wenselijk? 
- We hebben wel VELOV wat ervoor zorgt dat we leidraad hebben/gemeenschappelijke taal 

Geen vastgelegde vereisten om lerarenopleider te worden 
- Succesvolle leraren 
- Onderwijskundigen 
- Vakspecialisten 
- Onderzoekers (PhD) 

Beperkte aandacht voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
- Ad hoc ini1a1even (binnen eigen ins1tu1e – niet structureel ingebakken) 
- Zonder formele erkenning (geen formele erkenning voor professionele ontwikkeling) 
- Eendaagse/halfdaagse workshops beperkte impact op langere termijn 
➔ Zie ar1kel 2 

Vlaanderenbrede opleiding voor lerarenopleiders 
Tot voor kort geen opleiding voor lerarenopleiders (pre-service) 

- Wel in-service ini1a1even 

Sinds 2017-2018: unieke Vlaanderenbrede opleiding voor lerarenopleiders in Vlaanderen 
- Uniek 
- Ini1a1ef ondersteund door overheid 
- In service opleiding voor lerarenopleiders 



Onderzoek Hanne Tack

Nood/oorsprong Lerarenopleiders zijn geen leraren, maar leraren van leraren 
- kernopdracht ‘onderwijzen over onderwijzen’ 
- inhoud en handeling vallen samen 
➔ how I teach is the message 

Professionele ontwikkeling van de lerarenopleiders 
- vertrekken vanuit de feitelijke opleidingsprak1jk 
- focus op het ontwikkelen van een ‘onderzoekende houding’

Probleemstelling Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders: 
- ad hoc karakter 
- vaak éénmalig en binnen circuit van nascholingen 
- weinig systema1sche, formele opleidingsini1a1even voor lerarenopleiders 
- wél groeiend bewustzijn van noodzaak opleiding interna1onaal bij onderzoekers en beleidsmakers 
➔ Self-Study in Teacher Educa1on Prac1ces-beweging (S-STEP) 
- 1993 Special Interest Group binnen AERA (2jaarlijkse congressen, 1jdschri[… 

o Belang van onderzoekende houding en onderzoek voor lerarenopleiders 
o Expliciteren en onderbouwen eigen professionaliteit van lerarenopleiders 

DUS: 
- Focus op de rol van ‘onderzoeker’ om de eigen prak1jk als ‘leraar van leraar’ (verder) te ontwikkelen 
- Centraal: how I teach is the message 
- Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders als het ontwikkelen vaneen onderzoekende houding 
- Belang van prak1jkonderzoek in interna1onale modellen (o.a. InFo-TED), onderzoek en ontwikkelingsprofielen (VELOV)

Onderzoeks- 
uitdagingen 

1. Conceptuele duidelijkheid 
Betekenis begrip ‘onderzoekende houding’ en ‘onderzoek’ is niet duidelijk 
Belangrijk dat leraren onderzoek doen, maar nergens werd duidelijk gesteld wat dit onderzoek betekent ! onduidelijkheid voor lerarenopleiders 

2. Grootschalig kwan1ta1ef onderzoek 
Empirische eviden1e belang ‘onderzoekende houding’ 
Onderzoek vnl. kleinschalig en kwalita1ef ! moeilijk uitspraak te doen op grootschalig gebied/generaliseren 

3. Interven1e-onderzoek, ook op lange(re) termijn 
Nood aan duidelijkheid over succesvol PI en rela1e met houding professionele ontwikkeling later



Onderzoeksdoelen en 
-design



Studie 1 Onderzoekende houding 
= een grondhouding om als lerarenopleider onderzoek te gebruiken in de eigen prak1jk en onderzoek uit te voeren naar de eigen prak1jk. Onderzoek hee[ hierbij 
een tweeledige doelstelling: 

1. De eigen prak1jk verbeteren 
2. Bijdrage leveren aan de kennisbasis van de lerarenopleiding 

3 dimensies onderzoekende houding: 
1. Affec1eve dimensie : mate waarin een lerarenopleider zijn eigen rol als lerarenopleider-onderzoeker waardeert 
2. Cogni1eve dimensie: mate waarin een lerarenopleider in staat is om onderzoek te gebruiken in de eigen prak1jk en onderzoek uit te voeren naar de 

eigen prak1jk 
3. Gedragsma1ge dimensie: mate waarin een lerarenopleider gevoelig is voor momenten waarop onderzoek gebruikt en uitgevoerd kan worden in de eigen 

prak1jk 

Studie: 
- Kwalita1ef onderzoek met semi-gestructureerde interviews bij 20 lerarenopleiders 

Resultaat – typologie met 3 types lerarenopleiders: 
Reflec/eve lerarenopleider 

▪ Affec1eve dimensie 
▪ Belangrijk om met onderzoek bezig te zijn, maar geen ruimte voor/invulling is niet duidelijk (grootste groep) 

- De door onderzoek geïnformeerde lerarenopleider 
▪ Affec1eve en cogni1eve dimensie 
▪ Niet alleen belangrijk, maar er ook toe in staat zijn en af en toe lezen id literatuur om lessen te onderbouwen. Uitvoeren gebeurt niet 

- De lerarenopleider-onderzoeker 
▪ Affec1eve – cogni1eve – gedragsma1ge dimensie 
▪ Deelname aan onderzoek, congressen… 



Studie 2 Mee1nstrument: 
- Onderzoek waarderen (affec1ef)  
- ‘slimme gebruiker van onderzoek’ (cogni1ef) 
- In staat zijn onderzoek uit te voeren (gedrags) 
- Onderzoek uitvoeren (gedrags) 

➔ Teacher Educator Researcherly Disposi/on Scale (TERDS) 
o 20 items 
o Likter-schaal van 0 tot 5 (helemaal niet akkoord – akkoord) 
o NIET TE KENNEN

Studie 3 1. Basisbehoe[en op het werk 
-  basisbehoe[en op het werk 

a. Autonomie 
= mate waarin je autonomie bewaart in je job 

b. Betrokkenheid 
= mate waarin je het gevoel hebt erbij te horen, een goede rela1e hebt met collega’s 

c. Competen1e 
 mate waarin je het gevoel hebt dat je iets goed doet op het werk en daarvoor gewaardeerd wordt 

                      
- Mogelijkheden voor professionele groei (context prof. Ontw.) 

d. Werkdruk 
e. Mogelijkheden tot professionele groei 

2. Onderzoekscultuur en -infrastructuur 
- Onderzoekende houding 

‘Teacher Educator Researcherly Disposi/on Scale’ (TERDS) 

- Contextuele factoren gerelateerd aan onderzoekende houding 
a. Onderzoeksinfrastructuur 

Mate van organisatorische structuur in de instelling om onderzoek in uit te voeren 
Vragenlijst voor lerarenonderzoek 

b. Onderzoekscultuur 
Mate van collegiale ondersteuning en klimaat voor onderzoek in de instelling 
Vragenlijst voor lerarenonderzoek 



Studie 4 Prak/jkonderzoek 
= systema1sche en inten1onele studie naar je eigen prak1jk om 

1. Deze prak1jk te verbeteren/meer inzicht te verwerven in je eigen prak1jk 
2. Bij te dragen aan de kennisbasis van de lerarenopleidingen 

Cyclus voor prak1jkonderzoek 
- Eigen prak1jkonderzoek 
- Zes groepssessies 1jdens 1 academiejaar 
- Professionele leergemeenschappen 
- Aanbod -en vraaggericht 
- Gefaciliteerd door ervaren lerarenopleiders 
- Digitaal leerpla�orm 

o Onderwerpen prak1jkonderzoek verschillen naargelang prak1jk 
o Posterpresenta1e: na laatste sessie worden mensen uitgenodigd en prak1jkonderzoek presenteren aan collega’s 

Resultaten: 
Onderzoek uitvoeren 

- Kwan1ta1eve significante s1jging wordt beves1gd door kwalita1ef onderzoek 
- Onderzoek uitvoeren om eigen prak1jk te onderbouwen 
- Vanuit voorbeeldrol t.a.v. studenten 
- Verbetering in de onderwijsprak1jk 
- Bredere kennisdissemina1e – presenta1e op conferen1e of publica1e in 1jdschri[en 
- MAAR nood aan structurele ondersteuning (link collegiale steun?) 

Slimme gebruiker van onderzoek 
- Sneller bestaande onderzoeksliteratuur raadplegen om hun prak1jk te onderbouwen 
- Onderzoek uitvoeren is moeilijker, maar bv. Referen1es in slides is gemakkelijker 

In staat zijn om onderzoek uit te voeren 
- Lichte kwan1ta1eve daling die net niet significant was, verwijst naar meer realis1sche inschalng van eigen capaciteiten wat betre[ het uitvoeren v 

onderzoek 

Onderzoek waarderen 
- Reeds hoge score, maar s1jgt (niet significant) 
- Maar kwalita1ef belangrijke mind-shi[: 

o Onderzoek als inherent aspect van hun prak1jk 
o Essen1eel in voorbeeldrol tov studenten 
o Gekoppeld aan verbeteren van hun andere taken, rollen en verantwoordelijkheden als lerarenopleider 





LES 5: Professionele ontwikkeling van leraren (Hanne Tack)



Professionele ontwikkeling 
= processen en ac1viteiten 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 interac1e tussen de lerende (=leraar) en de context, waarin hij/zij permanent een 
aantal ervaringen opdoet 

➔ Finaliteit = leerlingen 
➔ Contextgebonden karakter 

Dimensies: 
- Formeel vs informeel 
- ‘offsite’ vs op de werkplek 
- Tradi1oneel vs vernieuwend 
- Individueel vs collec1ef 
- Intern vs 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…) 

Doelen: 
Deficiën/emodel: 

- Wegwerken van tekort 
- Kennis = overdraagbaar object 

Groeimodel: 
- Leraar is expert, professional 
- Prak1jkkennis 
- Kennis = geconstrueerd en contextgebonden 

Wanneer? 
- Ini1al         : lerarenopleiding 
- Induc1on  : beginnende leraar 
- In-service  : ervaren leraar / senior leraar 

= professionaliseringscon1nuüm                 (voorbeelden)           !  
➔ Sterke paralellen met InfoTED voor leraren 



Effec1eve 
kenmerken

Achtergrond - Cruciale rol van leraren 
- Doorheen de loopbaan: leraren ondersteunen in hun professionalisering (professionaliseringscon1nuüm) 
- Verschillende verantwoordelijkheden 
- Onduidelijkheid over ‘impact’ of ‘effect’ van PI’s 
- Vlaams en interna1onaal vraagstuk: 

o Beleidsgroepen Lerarenopleiding (2014) 
o American Na1onal Research Council (2010) 

➔ Zowel Vlaams als interna1onaal veel vragen omtrent PI’s

Onderzoeks- 
doelen

1. Het opstellen van een verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van PI’s 
2. Een overzicht bieden van methodieken en mee1nstrumenten om de indicatoren binnen dit verfijnd raamwerk in kaart te brengen 

➔ Kader Desimone wordt vaak gebruikt, maar wat onder kwaliteit leraar, verandering in leerresultaten etc. ligt is niet zo duidelijk 
➔ Alle kaders geïntegreerd en obv bestaande literatuur een meer en verfijnd raamwerk gecreeërd, waarin de aspecten verder verfijnd worden 
➔ Overzicht van methodieken bieden

Effec/viteitsvraag 
Aannemelijk vs. systema1sch samenbrengen van empirische resultaten 

1. Welke interven1es voor het bevorderen van professionele ontwikkeling van leraren zijn onderzocht? 
2. Wat zijn effec1eve kenmerken van deze interven1es? 
3. Wat is er bekend over de schoolorganisatorische randvoorwaarden van deze interven1es?  

Conceptueel model Desimone                                                                                 

 



Methodologie - Narra1ve review 
o Systema1sche review en synthese van wet. Studies 
o Interpreta1e van bevindingen in een holis1sch raamwerk vanuit bestaande theorieën, modellen en eigen ervaringen 

- Systema1sch: 3 opeenvolgende stappen 
1. Zoeken en selecteren van relevante studies 
2. Coderen van relevante studies 
3. Samenvaoen van resultaten in een coherent geheel 

- Focusgroepen



Professioneel kader 
(Merchie) 

- aspecten Desimone komen terug 
- Zijn veranderd van plaats + verfijnd 

o Verschil tussen specifieke kenmerken en ook met hun eigen subaspecten 

1. Het opstellen van een verfijnd conceptueel raamwerk voor transfereffecten van PI’s 
            3 kenmerken model: 

o Interac1onis1sch: aspecten zijn verbonden met elkaar  
Samenspel factoren PI, leraar en school 

o Gecontextualiseerd: context hee[ invloed / eigen aan specifieke contexten 
o Construc1vis1sch: het pas binnen construc1vis1sche tradi1e 

Processen van betekenisgeving 

- Focus op bewust ontwerpen van PI 
- Ontwerpprincipes hebben implica1es voor in kaart brengen van effecten van transfer 

o Pedagogische studiedag 
o Éenmalige conferen1e 
o Nascholingsworkshops 
o Observa1ebezoeken 
o Ac1eonderzoek/prak1jkonderzoek (! link vorig onderzoek) 

➔ Drie clusters van kenmerken 

2. Een overzicht bieden van methodieken en mee1nstrumenten om de indicatoren binnen dit verfijnd raamwerk in kaart te brengen 
A. Evalueer voor, 1jdens en na de PI 
- Zicht op kenmerken van de PI 
- Verschillende evalua1emomenten inplannen 

- In kaart brengen van leerwinst 

B. Beschouw voor- en nadelen van de mee1nstrumenten 
C. Gebruik data-triangula1e (! link Laura Tomas) 
- Kwan1ta1eve en kwal. Data 
- Nauwgezeoe methodologische uitvoering: afstemming mee1nstrumenten 



Modellen voor professionele ontwikkeling

Professional 
growth 
(Guskey, Clarke & 
Hollingsworth) 

- Belang van leraarcogni1es ! reflec1ve 
- Verandering via ‘reflec1on’ en enactment 
- In 4 domeinen: 

1. Personal domain 
= bestaat uit geheel van kennis, opvalngen en overtuigingen van leraar of opleider 

2. External domain 
= Staat voor een externe s1mulus of bron van informa1e 

▪ Vb. bijeenkomst of cursus, gesprek met een expert of collega, bron id vorm van literatuur/lezing 
3. Domain of prac1ce 

= domein waar geëxperimenteerd wordt, nieuwe dingen uitproberen, dingen doen 
▪ Vb. lesgeven, begeleidingsgesprek… 

4. Domain of consequence 
= betrekking op consequen1e van handelen 

▪ Vb. wat wordt waargenomen bij leerlingen als gevolg van andere lesgeven 

➔ Domeinen zijn onderling verbonden via ‘reflec1e’ en ‘enactment’ 
Reflec/e = gee[ aan dat proces van reflec1e plaatsvindt dat domeinen met elkaar verbindt 

Vb. leraar kan bv. Reflecteren op nieuwe kennis uit het externe domein en hierdoor komen tot nieuwe inzichten (persoonlijk dom.) 

Enactment = gaat over het ‘beredeneerd’ of ‘overwogen’ handelen 
Vb. als de leraar obv nieuwe opvalngen besluit om bij het geven van instruc1e een andere aanpak te gaan hanteren 

KENMERKEN: 
• Geen vaste volgorde voor hoe de domeinen met elkaar verbonden zijn, ieder leerproces kan anders verlopen 
• Iedere route is mogelijk/ elk startpunt is mogelijk, maar ook wordt het leren rijker en completer naarmate er meer domeinen betrokken zijn 
• Growth (in naam model): gee[ aan dat er sprake is van professionele groei als er meerdere domeinen betrokken zijn 
• Niet-lineair en gaat ook niet uit van het eerder genoemde rendementsdenken 

Zie voorbeeld slide 37 



Persoonlijk 
interpreta/ekader 
(Kelchtermans) 

retrospec1ef = nadenken over hoe je jezelf ziet als leraar ziet 
prospec1ef = nadenken over je toekomstperspec1ef 

Professioneel zelfverstaan 
= geheel van opvalngen die men over zichzelf hee[ als leraar 
Zel|eeld 
= hoe beschrij[ de leraar zich Taakopvalng 
= wat ziet de betrokkene als zijn/haar taak om een goede leraar te zijn? 
Zelfwaardegevoel 
= hoe goed vindt de leraar dat hij/zij het beroep uitoefent? Toekomstperspec1ef 
= welke verwach1ngen hee[ de betrokkene tegenover zijn/haar toekomst in het beroep? 
Beroepsmo1va1e 
= welke mo1even spelen een rol id keuze voor het lerarenberoep, erin te blijven of veranderen? 
Link onderzoek  

Subjec/eve onderwijstheorie 
= persoonlijk geheel van kennis en opvalngen over onderwijzen, bijvoorbeeld 

- Vakinhoudelijke kennis 
- Opvalngen over effec1eve didac1sche strategieën 
- HOE moet ik het doen en WAAROM zo?

UI-model 
(Korthagen) 

Ui ! gelaagdheid 
- hoe dieper in de ui hoe moeilijker de vragen zijn en hoe meer je tot kernreflec1e komt 

= kernreflec/e: eigen waarden en opvalngen verkennen 
Gedrag: wat doe je Algemene beschrijving, vaag 
Competen1es: wat kan je (zel|eeld) Rela1e tot eigen handelen – concreet 
Overtuigingen: waar geloof je in (onderwijsopvalngen) Situa1onele factoren en doelstellingen worden betrokken 
Iden1teit: hoe je jezelf ziet Eigen opvalngen inbrengen 
Missie = betrokkenheid: waar doe je het allemaal voor? Waar voel je je betrokken bij? (beroepsmo1va1e) Persoon en maatschappij betrekken 

Competen/emodel 
(van Es & Seidel et 
al.)

➔  Zie vorige les



Vormen van 
begeleiding in 
lerarenopleiding

- Werkbegeleiding: coaching 
- Leerbegeleiding: supervisie en groepssupervisie 

o Ondersteuning van leerproces 
o Op afstand: vertrekken vanuit ervaringen 

- Intervisie of collegiale consulta1e 
o Reflec1e als kerncomponent, heb je later ook nodig  

Con1nuüm van begeleiding: 
➔ Aandeel begeleider is groter bij directe begeleiding ipv intervisie

Reflec/e in de lerarenopleiding



Achtergrond - Basisbegrip in huidige opleidingsdidac1ek 
- Veranderde kijk op leraarschap 

o Belang van leraarcogni1es 
o Belang van onderwijsopvalngen ‘teacher-thinking’ (link ac1e-onderzoek – prak1jkonderzoek?) 

- Veranderde kijk op onderzoek 
o Belang van ac1e-onderzoek 

- ‘reflec/ve prac//oner’ beweging – hoe leraren gaan handelen in ac1e 

Reflec/e 
= typische vorm van cogni1eve ac1viteit bij professionals 1jdens de uitoefening van hun beroep 
= interac1e tussen professioneel denken en professioneel handelen 
= iemand reflecteert als hij of zij zijn of haar ervaringen en/of kennis probeert te herstructureren 

- (her)interpreteren van ervaringen 
- Met als doel bewustwording van en bepaalde handelingssitua1es 
- Om zo te komen tot nieuwe handelingsperspec1even 
- Zodat uiteindelijk gekomen wordt tot een hoger niveau van beroepsuitoefening 

Drie soorten: 
1. Impliciete kennis-in-ac1e 

Tacit knowledge in ac1on 
Rou1nema1g handelen 

2. Reflec1e-in-ac1e 
Ongewone situa1e 
Snel proces van waarnemen, evalueren en handelen (percep1e = interpreta1e = reac1e) (vb. student vervelend in les – direct op reageren) 

3. Reflec1e-op-ac1e(!) 
Onderwijs = onvoorspelbaar en contextgebonden 
Grip krijgen op complexiteit 
Betekenisverlening (vb. situa1e als hierboven en nadien reflecteer je, denk je na over waarom dit gebeurde, oorzakelijke factoren… = betekenis geven aan 
situa1e)



Belang reflec1e 
• Middel tot integra1e (theorie, persoon en prak1jk) 
• Basis voor professionele ontwikkeling van leraren 

o Leraar is niet gelijk aan technische uitvoerder 
o Reac1e tegen rou1nema1g handelen 

• Belangrijke koppeling tussen denken en handelen van leraren 
o Onderwijs als norma1eve onderneming 

De leraar als verwerker van informa1e

Legi1mering reflec1eve paradigma 
    Vanuit de leraar: 

- Leraren in staat stellen eigen opvalngen te analyseren, bespreken 
en veranderen 

- Leraren in staat stellen onerwijs te kaderen in maatsch., ethische en 
levensbeschouwelijke context 

- S1muleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor prof. Groei 

Koppeling dit model, why?  
➔ uitzoeken 

    vanuit onderwijs: 
- poten1e ontwikkelen om bijdrage te leveren aan 

onderwijsvernieuwing 
- integra1e theorie en prak1jk 
- beroepsprofiel voor leraren: opnemen van verantwoordelijkheden



  

Inhoud van reflec1e Reflec/e is geen technische bezigheid!! 

Pedagogisch drieluik 
1. wie ben ik als leraar? 
- Verhelderen vd eigen pedagogische idealen en opvalngen 
- Idealen inspireren, geven criteria voor je keuzen, geven rich1ng aan het handelen 
➔ Je handelt volgens je pedagogisch ideaalbeeld 
2. Zie model Celtermans Wie zijn mijn leerlingen? 
- Aandacht voor interac1es tss leraar en leerling en leerlingen onderling 
- Structuur/cultuur klasgroep 
- Leef- en bewegingswereld jongeren 
- Aandacht individuele leerling 
3. Signalen leerlingen met problemen Wat betekent dit voor mijn handelen? 
- Leren analyseren van het eigen handelen 
- Cyclus van reflec1e (Korthagen, Kolb) 
- Bijhouden logboek 
- Ondersteuning door collega’s 

Reflec/e in de breedte 
= technische aspecten zijn belangrijk, maar er is meer 

- Leraar is dé professional bij uitstek 
- Brede benadering van de onderwijswerkelijkheid 

1. Morele dimensie van onderwijsen (normen, waarden…) 
2. Poli1eke dimensie “ “  “ (macht, controle…) 
3. Emo1onele dimensie “ “ (emo1es bepalen gedrag – angst, twijfel…) 

 Reflec/e in de diepte 
= eigen opvalngen en denkbeelden bevragen 

- Hoe zie ik mezelf als leraar 
- Wat is goed onderwijs voor mij? 
➔ Zie UI-model 

Methodiek: 
- Concept map 
- Pedagogisch muurtje 

Reflec/ecyclus (Korthagen) 





Onderzoeksseminarie: Professionele leergemeenschappen als professionaliseringsstrategie (Jasja Valckx)

Theore1sch PLG’s 
veelbelovende contexten voor succesvolle professionalisering 
een professionaliseringsini1a1ef: 

- Dat rekening houdt met ontwerpprincipes 
- Die een impact hee[ op professionele ontwikkeling van leraren 
- (zelf: belang collegiale steun ! link doctoraat) 
- (tekortkomingen in tradi1onele PI’s) 

Situering binnen onderwijs: 
VL: basiscompeten1es leraar 

- Func1oneel geheel 7 – leraar als lid van een schoolteam 

PLG 
= een groep leraren die hun onderwijsprak1jk delen en kri1sch bevragen op 
een con1nue, reflec1eve, samenwerkende, en inclusieve manier en neemt 
een professionele groei en een oriënta1e op leren mee in rekening 

KENMERKEN 

Context - In secundaire scholen 
o Vakgroepen als PLG’s 

- Leraren organiseren hun werk in vakgroepen 
o Leraren ac1ef 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 anderzijds 

Uitdagingen: 
- Theore/sch niveau 

Nood aan verwerven van inzicht id percep1e van leraren ten aanzien van PLG-kenmerken in vakgroepen en de rela1e met professionele ontwikkeling 
van leraren in secundaire scholen 

- Empirisch niveau 
Nood aan empirisch onderzoek naar de percep1e van leraren ten aanzien van PLG-kenmerken in vakgroepen en de rela1e met professionele 
ontwikkeling van leraren in secundaire scholen 

- Methodologisch niveau 
Nood aan mee1nstrumenten voor het meten van leraren hun vakspecifieke onderwijsopvalngen in de context van vakgroepen als PLG’s in secundaire 
scholen 

Onderzoeksdoelen: 
1. Percep1e van Vlaamse leraren beschrijven en analyseren ten aanzien van PLG kenmerken in vakgroepen in secundaire scholen 
2. De rela1e onderzoeken tussen contextuele factoren en individuele leerfactoren en PLG kenmerken in vakgroepen in secundaire scholen 
3. De rela1e onderzoeken tussen PLG kenmerken in vakgroepen en professionele ontwikkeling van leraren in secundaire scholen 

Dataverzameling: kwan1ta1ef en kwalita1ef: semigestructureerde interviews, vragenlijsten, triangula1e

Studie 1 (zie reader ar1kel 2)

Dataverzameling Wat is de rela1e tussen PLG kenmerken in vakgroepen en professionele ontwikkeling van leraren en welke rol speelt leiderschap erin? 

- Selec1e cases: vakgroepen wis, fr, en PAV gerangschikt obv hun PLG score 
o 2 zwakke vakgroepen als PLG 
o 2 sterke vakgroepen als PLG 

- Per vakgroep semigestructureerde interviews met schoolleider, de vakgroepvoorzioer en minstens 3 leraren 
- Vergelijkend caseonderzoek 



Resultaten

Implica1es Schoolleiders in secundaire scholen met sterke vakgroepen als PLG’s: 
- Besteden aandacht aan samenwerkingsbereidheid bij selec1e 
- Besteden aandacht aan opdrachooewijzing en zoeken naar parallelcollega’s 
- S1muleren diepaangde inhoudelijke discussies en het delen van kennis, ervaringen en materiaal 
- Dringen aan op ver1cale samenwerking 
- S1muleren informele samenwerking/ini1a1even 
- Wonen formele samenwerking bij 
- Dringen aan op gezamenlijke professionele ontwikkeling 

Vakgroepvoorzigers in secundaire scholen met sterke vakgroepen als PLG’s: 
- Worden beschouwd als vakexperten 
- Zijn meer ondersteunend dan controlerend 
- Tussenpersoon/brug tussen school en externen, tussen direc1e en vakgroep 
- Professionele ontwikkeling: aandacht voor innova1es

Studie 2 (zie teksten Ufora)

Dataverzameling Wat is de rela1e tussen PLG-kenmerken in vakgroepen en welke rol spelen contextuele factoren (schoolleiderschap en leraarautonomie) en individuele factoren (self-
efficacy) hierin? ! self efficacy wordt bijna in elk onderzoek meegenomen 

- Online vragenlijst: leraren wis, fr en PAV in vakgroepen in Vlaamse secundaire scholen 
- Padmodel 

  
 



Resultaten Een posi/eve directe rela1e tussen: 
1. gezamenlijke verantwoordelijkheid en reflec1eve dialoog 

Leraren die zich bezighouden met de onderwijsprak1jk van elke leraar en de leerresultaten van elke leerling krijgen een sterke s1mulans om zinvol 
samen te werken met de hele vakgroep 

2. transforma1oneel leiderschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Hoe hoger de percep1e van leraren van hun schoolleider als transforma1oneel leider, hoe hoger hun percep1e van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
in hun vakgroep 
Zowel transforma1oneel leiderschap als gezamenlijke verantwoordelijkheid richten zich op visieontwikkeling: de schoolvisie van de directeur kan de 
specifieke visie van leraren sturen in rela1e tot het leren van leerlingen 

Een posi/eve INdirecte rela1e tussen: 
1. transforma1oneel leiderschap en reflec1eve dialoog via gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Transforma1onele leiders kunnen een indirecte rol spelen: hoe meer leraren hun schoolleider zien als een transforma1onele leider, hoe meer ze 
bijdragen aan de consensus/visie onder leraren over de frequen1e en inhoud van reflec1eve dialoog 

2. leraarautonomie en gezamenlijke verantwoordelijkheid via self-efficacy 
a. leraarautonomie en reflec1eve dialoog via self-efficacy 
b. Zeer autonome leraren hebben een hoger niveau van self-efficacy en leraren met een hoger niveau van self-efficacy hebben een hogere collec1eve 

verantwoordelijkheid en gaan meer in reflec1eve dialoog. Ze staan met andere woorden meer open om samen te werken en wederzijdse 
verantwoordelijkheid op te nemen 

Implica1es 
prak1jk en beleid

• School moet leraren aanmoedigen om diepgaande gesprekken met collega’s aan te gaan en kennis, ervaringen, prak1jken,… te delen (= collegiale steun?) 
• Schoolleider moet voorwaarden scheppen die de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leraren ondersteunen, wat op zijn beurt de reflec1eve dialoog 

s1muleert 
• Zowel deelname aan vakgroepen als PLG’s als leraarautonomie zijn belangrijk. Schoolleider moet beide s1muleren 
• School moet leraren ondersteunen of posi1eve feedback geven om hun self-efficacy te verhogen 

➔ Met een goede combina1e van transforma1oneel leiderschap, de noodzakelijke schoolkenmerken (vb. leraarautonomie) en een hoog niveau van self-efficacy, 
kan een samenwerkingscultuur worden gecreëerd. Dit kan leider tot vakgroepen als effec1eve PLG’s die het poten1eel hebben om de professionele 
ontwikkeling van leraren te verbeteren.  

LES 6: Iden/teitsontwikkeling



Begrip Professionele iden/teit 
= Het geheel van persoonlijke kennis, opvalngen, altudes, normen en waarden enerzijds 
(1.persoonlijke dimensie)  
ÉN  
=De professionele eisen die lerarenopleidingen en scholen stellen, inclusief breed geaccepteerde waarden en standaarden die gelden voor het leraarsberoep 
anderzijds. 
(2.maatschappelijke dimensie) 

KENMERKEN 
- Erkent het leraarsberoep als een complex en persoonlijk ingekleurd beroep  
- Gaat uit van een voortdurende interac1e tussen persoonlijke, professionele en contextuele factoren 
- Drie kernvragen:  

o Wie ben ik als leraar?  
o Wie denk ik te zijn als leraar?  
o Wie wil ik zijn als leraar?  

- Zowel product als proces 
o Product: Hoe je je op een bepaald moment ziet als leraar  
o Proces: Veranderingen in het professionele zel|eeld door nieuwe ervaringen ( interac1e context en persoonlijke dimensie) 

- Niet eenduidig maar situa1e-a�ankelijk  
o Verschillende ik-posi1es (leraar hee[ verschillende rollen) 
o Aanvullend/versterkend of conflicterend/spanning-opwekkend  

Onderzoek: 
- Voornamelijk narra1eve benadering 

o Focus op onderzoeken van ervaringen via ‘verhalen’  
o Tracht complexiteit van de ‘professionele iden1teit’ in kaart te brengen via ‘story-lines’, open interviews, …  
o Veelal kwalita1ef onderzoek  



Persoonlijke 
dimensie

‘de persoon achter de leraar’ = meer dan aanleren en toepassen van voor het beroep belangrijke kennis en vaardigheden (persoonlijke naast technische aspect) 

Professioneel zeljeeld 
1. Aandacht voor professioneel zel|eeld 

a. Hoe zie je jezelf als leraar en de leraar die je wilt worden 
b. Gebaseerd op persoonlijke opvalngen en overtuigingen ten aanzien van leren en onderwijzen 
c. Belang van explicitering, verantwoording en  feedback in proces 

2. Realis1sch zel|eeld bewust ontwikkelen 
a. Belangrijke om jezelf te posi1oneren tov anderen 
b. Belang van het bewust ontwikkelen van een professionele iden1teit 
c. Congruent met verantwoordelijkheid naar leerlingen 

Iden/teitsissues 
= spanningen tussen de persoonlijke en professionele dimensie van iden1teit, die emo1onele reac1es kunnen oproepen 

Vb’en: spanningen bij aanstaande en beginnende leraren:  
̶ Verandering in rol van student naar leraar na lerarenopleiding  
̶ Steun of aandacht geven aan leerlingen  
̶ Opvalngen over leren en onderwijzen  
̶ Blijven vaak verborgen  
̶ Normaal om te worstelen met issues bij leren en uitoefenen van beroep  

Aan iden/teit gerelateerde concepten 
1. Eigenaarschap 
2. Agency 
3. Betekenisgeving (betekenisgeving in lerarenopleiding: reflec1e ! koppeling deel reflec1e) 

Bij student leraren en ervaren leraren 
Student-leraren Ervaren leraren 

Zie ar1kel Lamote & Engels in de reader  
- Professionele iden1teit van student-leraren  

1. Professionele oriënta1e 
2. Taakoriënta1e  
3. Betrokkenheid bij lesgeven  
4. Self-efficacy / Doelma1gheidsbeleving  

̶ Belangrijke ontwikkelingen doorheen opleiding  
- Door eerste leservaringen bijvoorbeeld  

̶ Verschil tussen groepen studenten  Leraren doorlopen verschillende fasen doorheen hun carrière.  
- Tweede hel[ van de carrière: gemiddeld minder posi1ef zel|eeld  
- Afname arbeidstevredenheid, doelma1gheidsbeleving en betrokkenheid bij en mo1va1e voor het werk als leraar (Canrinus, 2011)  



Maatschappelijke 
dimensie

Verschillende niveaus die kunnen inwerken op prof. Ontwikkeling van leraren 
➔ Dit zijn enkele voorbeelden, maar er zijn er nog: 

1. Supra-niveau: duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
a. SDG’s – sustainable development goals 
b. Opvolgers milleniumdoelstellingen 

2. Macro-niveau: Vlaamse overheid – basiscompeten1es 
a. Minister Ben Weyts 

3. Meso-niveau: schoolprojecten 
a. Vb. STEM… 

4. Micro-niveau: student voice 
a. Hoe je studenten denken en vat hun visie is zal mee je prof. Iden1teit bepalen 
b. Vb. climate change 

SAMENVATTEND 
Professionele iden1teit wordt dus niet in een vacuüm ontworpen, maar is een wisselwerking van deze vier visies: 



LES 7: ICT in de lerarenopleiding

Actualiteit ̶ ICT in onderwijs niet al1jd voldoende vertrouwen 
̶ Vaak nega1eve berichten / kloof wat maatschappij verwacht en wat er gebeurt in de klassen 
̶ Implementa1e naar prak1jk loopt niet vlot (! link ouderbetrokkenheid)

ICT in de 
lerarenopleiding

InfoTed: beluisteren 

➔ InfoTed: Interna1onal forum for teacher educator development 
➔ Lerarenopleiding en ICT  (vragen: vb. hoe model zijn voor leraar, belang interna1onale werken..) 
➔ ICT in de lerarenopleiding, complex maar boeiend 

3 belangrijke werken van de Europese Comissie en OESO 
1. European reference framework- Europese comissie 
2. Students, computers and learning - OESO 
3. Trends shaping educa1on 2016 - OESO 
➔ Pleidooi voor ICT in curriculum scholen 
- Kloof tussen wat we zien van ICT in scholen en anderzijds de maatschappelijke vraag 

Niveaus: 
Het gaat niet enkel over ICT in onderwijs, maar over de lerarenopleiding. Welke rol lerarenopleidingen (meso-niveau) en lerarenopleiders (micro-niveau) een rol kunnen 
spelen in het implementeren van ICT-gebruik. 

Macroniveau 

-rol van curricula 
-ICT beleid van 
de overheid

A. De nieuwe ICT-diamant 
Voorbeeld van visualisa1e van wat overheid 
verwacht van Vlaamse leraren 
Vakoverschrijdende vaardigheden 

B. Competen1es (toekoms1ge) leraren 
Welke competen1es hebben zij nodig? 
Kennisnet (Nederland): 

1. Niet alleen technisch gebruiken, maar hoe 
inzeoen 

2. Zijn voorwaarden tot professionalisering in 
klassen (Link studie Jasja PLG’s) 

3. Ondersteunende rol schoolcontext 

C. 21st century skills 
Gemeenschappelijk: 
-ict centrale plek 
-ict vaardigheden worden al1jd gekoppeld aan andere 
aspecten die cruciaal zijn 



Paradox: 
We hebben vernieuwingen nodig die van booom uit groeien (los van de overheidsmaatregelen vind je dit belangrijk en ga je dit doen ! eigenaarschap die je nodig 
hebt, maar is niet voldoende we hebben ook iets van top down nodig) 
Het zal gebeuren, maar niet op grote schaal dus ook top down nodig 
Enkel top down krijg je weerstand, gaat het misschien niet gebeuren… 

➔ Voor ICT heb je dus beide nodig 

➔ We moeten op zoek gaan naar een goede wisselwerking tussen booom up (eigenaarschap, maar niet voldoende) en top down (breed grootschalig verspreiden, 
maar geen eigenaarschap) 

ICT-beleid van de Vlaamse Overheid 
- ICT eindtermen 
- Ict-coördina1e in scholen (gemeenschappen) 
- Raamovereenkomsten met commerciële partners 
- S1muleringsbeleid vrije so[ware 
- Projectondersteuning (vb. klascement: vroeger vzw, nu opgenomen in werking van de overheid – databank) 
- Coördina1e publica1es (vb. Klasse) 
- Onderzoek (vb. MICTIVO: kijken wat er gemonitord wordt – infrastructuur, ict cultuur, rol ICT-coördinatoren) 



Mesoniveau • ICT integra1e op instellingsniveau 
• TPACK in de opleiding 

PCK (Shulman) 
Vakdidac1ek 
Didac1ek om specifieke inhouden van een vak specifiek over te brengen naar leraren 

TPACK (Koehler & Mishra) 
TK: kennis rond ICT en hoe je die moet inzeoen 
Komen we tot TPACK (a is om gemakkelijker uit te spreken) 

➔ Illustreert wanneer je met leraren aan de slag gaat dat je met deze drie aspecten moet rekening houden 

TPACK in de opleiding (Jo Tondeur!!): 
3 manieren om ICT te integreren in de lerarenopleiding 

1. Verwach1ng: volledige integra1e van ICT ih curriculum (TPACK) 
ICT wordt gekoppeld aan vakdidac1sche kennis 
MAAR: ict lijkt weggeïntegreerd uit de opleiding, want ict integra1e staat nog in kinderschoenen 

2. Verwach1ng: volledige integra1e van ICT ih 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 (TCK) gekoppeld, MAAR: koppeling met vakdidac1ek (TPACK) blij[ achterwege 

3. Vernieuwd opleidingsonderdeel in het 1e jaar met sterke klemtoon op het didac1sch gebeuren van ICT (TPK) 
Vernieuwd opleidingsonderdeel = overgangsmaatregel tot ICT meer aanwezig is doorheen het curriculum 
Verschuiving van het aanleren van technische vaardigheden (TK) naar het didac1sch gebruik van ICT in de klas (TPK) 

- Te veel focus op ‘leren over ICT’, terwijl ‘leren met ICT’ aandacht verdient 
- Weinig aandacht voor het didac1sche gebruik van ICT 

SAMENVATTEND: 
Toch nog veel werk id lerarenopleiding: 

- We hebben veel modellen 
- Maar de noodzaak om alles te integreren in onderwijs blij[ hoog (lerarenopleiding kan hier de schakel vormen) 
- In lerarenopleiding weinig aandacht voor het didac1sch leren van ICT (leren met ICT eerder dan leren over ICT) 



Microniveau • Strategieën om toekoms1ge leraren op te leiden 
• Percep1es van beginnende leraren 
• Teacher Design Teams (TDT) – koppeling studie collegiale steun? 

Wereldwijd worstelen lerarenopleidingen met de vraag welke strategieën ze kunnen inzeoen om toekoms1ge leraren voor te bereiden op ICT-integra1e in onderwijs 
➔ Effec1eve strategieën voor ICT integra1e 

SQD model (Synthesis of qualita/ve data) – Jo Tondeur 

Vierde cirkel : 
klassieke zaken waarvan we weet hebben dat ze van belang zijn voor alle soorten vernieuwingen. (model zijn, bevorderen van reflec1e…) we weten op basis van 
onderzoek/theorie dat dit de he|omen zijn die belangrijk zijn bij ICT. 

- Koppeling theorie prak1jk 

- verwijst naar 2 basispunten van O.D 

- Nodig om vernieuwing in de lerarenopleiding te verwezenlijken 

Derde cirkel: 
zijn algemeen didac1sche-onderwijskundige zaken die belangrijk zijn (meso-niveau) 

- Samenwerking, trainen… 

Tweede cirkel: 
6 concepten die cruciaal zijn om als lerarenopleider te gebruiken 

1. Rolmodel zijn 
o Weinig voorbeelden van geïntegreerd ICT gebruik 
o Beperkte ICT-exper1se opleiders als mogelijke oorzaak 

2. Reflec1e 
o Weinig ruimte voor reflec1e – reflecteren rol ict in onderwijs 

3. Ontwerpen 
o Via taken / met invloed op de huidige prak1jk / te beperkt (link onderzoek Hanne Tack) 

4. Samenwerking 
o Zelden formeel, soms informeel 

5. Authen1eke ervaringen 
o Leraren hadden amper ervaring met ICT id klas 

6. Feedback 
o Evalua1e en feedback gebeuren sporadisch / na een taak, maar zonder feedback 

TER DISCUSSIE: 
- Thema’s uit SQD model komen amper aan bod in de drie lerarenopleidingen 
- Lerarenopleiders slagen er niet in om een voorbeeldfunc1e uit te oefenen 
- MAAR: ac1viteiten in de lerarenopleiding hadden een posi1eve invloed op ICT-gebruik van beginnende leraren 



LES 8 : Instruc/estrategieën (Karolien Keppens)



Competen1egericht 
Opleiden

Concept competen/e = niet nieuw, maar meer aandacht 
Verschillende invullingen: 

- Competen1egericht opleiden 
- Competen1eprofielen 
- … 

Populariteit: 
Jaren 80: 

- Bedrijfsleven vrnl. In func1e van massaproduc1e en strakke func1e-uitoefening 
- Leren en opleiden van werknemers nr achtergrond 
- Vanaf jaren 80 – toenemende interna1onale concurren1e en globalisering 
➔ Nieuwe markteisen: bedrijven waren genoodzaakt om hun organisa1e te reorganiseren en personeel strategischer in te zeoen 

Jaren 90: 
- Intrede competen1emanagement in personeelsbeleid of het Human Resource Development van bedrijven 
➔ Specifieke aandacht voor leren en ontwikkelen personeel 
- Competen1emanagement 

o Doel: competen1es personeel in kaart brengen en deze op1maal in te zeoen in de ontwikkeling 
o = win win situa1e: 

▪ Werknemer krijg mogelijkheid om te groeien en verhoogt daarmee de interne en externe inzetbaarheid 
▪ De organisa1e poogt hiermee zijn missie te realiseren en sterker te staan in concurren1e met andere bedrijven 

Centrale plek in onderwijs: 
- Sterk afgeleid uit bedrijfsleven 
- Competen1e speelt rol in discussie omtrent de problema1ek van de aanslui1ng van onderwijs(theorie) op de arbeidsmarkt (prak1jk) en het 

transferprobleem  
- Aanvankelijk leek belangstelling zich vrnl. Te uiten in beroepsopleidingen als reac1e op de kri1ek van bedrijven mbt de beperkte inzetbaarheid van 

schoolverlaters 
➔ Droeg bij aan adop1e van competen1edenken in onderwijs 

De vraag van de beroepsprak1jk naar breed inzetbare en bekwame afgestudeerden is ook aanwezig in de context van het lerarenberoep  
➔ Groeinede aandacht vr competen1eontw. In lerarenopleiding is reac1e op klachten theorie en prak1jkkloof 
➔ Huidige arbeidsmarkt verwacht ook hogere cogn. Vaardigheden die in verschillende contexten kunnen w. toegepast 
➔ Laatste decennia: allerlei professionele standaarden en beroepsprofielen voor leraren en lerarenopleiders als referen1ekader voor de ‘goede’ leraar 

o Deze zijn opera1onalisering van vooropgestelde (basis) competen1es van leraren en fungeren als criterium voor de evalua1e en kwaliteit van 
leraren



Conceptueel kader Als gevolg van opkomende interesse ! conceptuele infla1e & conceptuele verwarring 
- Veel defini1es 
- In deze les 3 

Biggs (1999) 
Introduc1e ‘principle of alignment’ = belang van congruen1e tussen instruc1e, assessment en begeleiding om het gewenste leergedrag van studenten te bekomen 

➔ Op basis van onderzoek van Dochy, Moerkerke en Martens (1996) weten we dat er een nega1ef effect is verbonden aan leren en instruc1e indien men 
het congruen1eprincipe (principe of alignment) negeert. 

Competen/es 
= Geïntegreerde beheersing van een reeks kennis, vaardigheden en altudes die tot ui1ng komen in waarneembaar gedrag of in presta1es in een context 

- Construc1vis1sche leertheorie 
= biedt een meer posi1eve kijk op competen1es (als sterktes) in tegenstelling tot het deficit model uit het verleden (vb. behaviorisme) 
   Leren wordt gezien als ontwikkelingsgericht en niet performance als voornaamste doel 

- Onderscheid met kwalifica1e 
o Competen1ebegrip = een op ontwikkeling gericht concept waarbij de persoon en het proces centraal staan 

persoonsgebonden en algemener omdat ze in meerdere beroepscontexten kunnen worden ingezet om te voldoen aan de vereiste 
beroepskwalifica1es 

o Kwalifica1es = waarbij systemen en structuren het vertrekpunt vormen en leiden tot een eindevalua1e zoals bijvoorbeeld een diploma of 
cer1ficaat  

▪ zijn eerder situa1especifiek omdat ze worden afgeleid uit  
▪ beroepshandelingen eigen aan een specifieke beroepscontext 

Het begrip kwalifica1e verwijst met andere woorden naar het maatschappelijk erkende formele bewijs dat iemand over een bepaalde set 
competen1es beschikt Dit betekent dat gestandaardiseerde kwalifica1ecriteria worden ontwikkeld om verworven competen1es te beoordelen 

Competen/egericht opleiden 
= Gericht op ontwikkeling van relevante en geïntegreerde competen1es 

- leraar 
o begeleiden van leerprocessen  
o creëren van betekenisvolle leersitua1es met nadruk op kennis, vaardigheden en altudes die relevant zijn voor de voorbereiding op de 

maatschappij en de arbeidsmarkt  
o aanbieden van prak1jkgerichte, authen1eke opdrachten  
o aandacht hebben voor totale ontwikkeling  

(incl. persoonlijke ontwikkeling) 

- leerling = ac1eve rol 



➔ Als de visie op leren en instruc1e competen1egericht is, maar de toetsing die gehanteerd wordt onveranderd ‘tradi1oneel’ blij[, zal dit implica1es 
hebben voor het leergedrag van de student (zie ‘principle of alignment’). Tradi1oneel wordt evalua1e gebruikt om presta1es van leerlingen achteraf te 
meten. Echter beantwoorden tradi1onele tests niet aan de behoe[e van het competen1egericht leren. 

Competen1egerichte manier van beoordelen 
Competen1es als een geïntegreerde set van kennis, altudes en vaardigheden dan moet…: 

Testcultuur ! assessmentcultuur 
                      = nieuwe vorm van assessment 

▪ Mul1dimensionaal (niet enkel kennis) 
▪ Op meerdere momenten (niet enkel als eindevalua1e) 

o 2 vormen van assessment 
▪ Assessment of learning: assessment om competen1es te meten 
▪ Assessment for learning: assessment om leren van studenten (bij) te sturen in de gewenste rich1ng



Kansen en valkuilen Mogelijkheden: 
- Aanslui1ng onderwijs op arbeidsmarkt 
- Hanteren van competen1es in de opleiding met het oog op de ontwikkeling van studenten 
➔ Explicitering competen1es 

Valkuilen: 
- Tegenstanders 

o Kri1ek op technische-meetbare benaderingen 
Het bestaan van te gedetailleerde competen1eprofielen en te specifieke beoordelingen is risicovol. De beoordelaar hanteert dan simpelweg een 
lijst met bepaalde criteria zonder zelf de situa1e te interpreteren en verbanden te leggen. Bovendien is het volgens deze cri1ci zorgwekkend dat 
we ‘goed’ leraarschap vertalen naar een lijst van competen1es en hiermee beweren dat ‘goed’ leraarschap slechts bestaat uit het beschikken 
over de juiste competen1es (Korthagen, 2004). Competen1e wordt hierbij gezien als een som van de delen (optellen van de scores op bv. 
deelcompeten1es) waarbij de kans bestaat dat we in de beoordeling slechts een frac1e van de werkelijkheid weergeven. De opdeling van 
competen1es in deelcompeten1es en deze opdelen in kennis, altudes en vaardigheden, kan bovendien leiden tot een fragmentarisering van de 
opleiding. 

- Kri1sche onderzoekers 
o Wijzen op conceptuele en methodologische uitdagingen in beoordelen van competen1es 

Het beoordelen van competen1es is een uitdaging omdat competen1es context – en situa1egerelateerd zijn. Dit betekent dat er in func1e van 
de evalua1e een zo typisch en authen1ek mogelijke context moet worden voorzien. De beoordelaar staat dan voor de moeilijke opdracht om 
hiervoor reële (klas)situa1es te ontwerpen en waarneembaar gedrag te observeren (Koeppen, Har1g, Klieme, & Leutner, 2008; Straetmans & 
Sanders, 2001). Deze groep cri1ci stelt onder andere het klassieke idee in vraag van competen1es als geïntegreerde beheersing van kennis, 
vaardigheden en altudes die tot ui1ng komen in waarneembaar gedrag/presta1es in een context. De grootste bezorgdheid hierbij is hoe we 
deze competen1es in deze contexta�ankelijke situa1es op een betrouwbare en valide manier kunnen meten (Blömeke e.a., 2015). Een 
geïntegreerd geheel is namelijk moeilijk objec1ef te meten (Korthagen, 2004), waardoor onderwijs en onderzoek zich vaak toeleggen op gedrag 
in bepaalde situa1es of de kennis van een bepaald onderwerp (Scheiner, 2016). Daarnaast wordt eenzelfde competen1e door verschillende 
beoordelaars vaak verschillend beoordeeld (Korthagen, 2004) en is een beoordeling daarom dikwijls onbetrouwbaar. Deze uitdagingen 
bemoeilijken de implementa1e van competen1es in onderwijs en kan een ondoordachte, oppervlakkige of haas1ge invoering als gevolg hebben. 



Nieuw conceptueel 
model 
(Blömeke)

Nood aan vernieuwde kijk op competen1es met aandacht voor een driedeling: 

- holis1sche en ontwikkelingsgerichte benadering van competen1es 
- kan structuur bieden aan de bestaande conceptuele en methodologische uitdagingen 
- competen1es en de ontwikkeling ervan worden beschouwd als een con1nuüm 
- model biedt ook concrete handvaten om competen1es in de ini1ële lerarenopleidingen  

o te conceptualiseren,  
o te beoordelen en te meten,  
o (3) te ontwikkelen en te begeleiden bij studenten. 

CONCEPT 
• Het con1nuümidee erkent dat een competen1e zichtbaar wordt in het concrete gedrag van een persoon, maar dat onderliggende factoren zoals kennis en 

mo1va1e dit gedrag mee bepalen én dat diezelfde factoren bovendien kunnen worden beïnvloed om dit gedrag bij te sturen in een bepaalde rich1ng. 
• Disposi1es 

o Worden beïnvloed door vroegere en huidige ervaringen en vormen een belangrijke basis om te verklaren waarom individuen op een bepaalde 
manier en in een bepaalde context denken en handelen 

o Cogni1es (vb. kennis) en affec1ef-mo1va1onele factoren (vb. altudes) 
• Presta1es 

o Observeerbaar gedrag dat tot ui1ng komt in het uitvoeren van concrete handelingen in prak1jksitua1es 
o Vb. lesgeven, plannen… 

• Situa1especifieke vaardigheden 
o Verbindende processen 
o vaardigheden die func1oneren als processen waardoor kennis en overtuigingen relevant worden in de prak1jk  
o Deze processen zouden fungeren als bemiddelaar tussen wat leraren weten en wat ze doen in de klas 

PID – Percep1e, Interpreta1e en Decision-making 

➔ Het belang van de PID-vaardigheden wordt ook door andere auteurs naar voren geschoven in verschillende raamwerken rond competen1es en 
bekwaamheden van leraren  

- De PID-vaardigheden zijn vergelijkbaar met het begrip ‘reflec/on-in-ac/on’  (Donald Schön) 
                                            = de meest veeleisende vorm van reflec1e / de leraar die in staat is om bewust na te denken over een ac1e die plaatsvindt, waarbij hij/zij  
                                               betekenis gee[ aan wat er gebeurt en stappen onderneemt vanuit verschillende invalshoeken.  

- Recent in de literatuur richt onderzoek zich op teacher no/cing en reasoning, het herkennen en interpreteren van specifieke klassitua1es  
                                             = Ze definiëren teacher no/cing als professional vision, of de professionele blik die leraren hebben op leren en instruc1e.  
                                              Professional vision wordt gedefinieerd als het vermogen van leraren om effec1eve instruc1e en leren te herkennen (no/cing) en te  
                                               interpreteren (reasoning)  
DOEL  
= dichotomie in het onderzoek naar leraarcompeten1es, dat zich ofwel op de linkerzijde van het model (de disposi1es) ofwel op de rechterzijde van het model (de 
presta1es) toelegt, overbruggen  

METEN: 
- Handvaten om competen1es te meten 



Videografie als 
instruc1estrategie

WAT 
= 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 interac1epatronen in professionele situa1es vastgelegd en geanalyseerd worden  

̶ Authen/eke representa/es van de prak/jk die de complexiteit van het lesgeven en leren in de klas verzamelen op beeld  

WAAROM 
Theorie-prak/jk kloof in opleiding (Korthagen & Kessels, 1999) 

Studenten “verdrinken” in de prak1jk: “Prak1jkshock” 
Studenten ervaren te veel druk en stress 1jdens stages 
Te weinig connec1e met theore1sche kennis 

Nood aan het zichtbaar maken van de prak1jk binnen theore1sche contexten van de opleiding 

̶ Authen1eke en reële klassitua1es via video in de lerarenopleiding 

̶ Overbruggen van theorie-prak/jk kloof 



Overbruggen van de theorie-prak/jk kloof 
̶ Video gee[ theore1sche begrippen “handen en voeten” 
̶ Video gee[ een beeld van de onderwijsprak1jk 
̶ Video laat toe om theorie over leren en onderwijs toe te passen op specifieke onderwijssitua1es binnen de veilige context van een theore1sch 

opleidingsonderdeel 
̶ Transfer van theorie naar prak1jk niet 1jdens stage (individueel proces), maar collec1ef samen met medestudenten  

THEORETISCHE BASIS 
̶ Observa1onal learning (Brouwer, 2007)  
̶ Modelling (Liu, 2005) 
̶ Problem-based learning (Hmelo-Silver, 2004)  
̶ Social cogni1ve theory (Bandura, 1977; 1997)  
̶ Teacher reflec1on (Schön, 1983)  
̶ Situated cogni1on (Brown, Collins, & Duguis, 1989) 
̶ Competen/eontwikkeling! 

VERSCHILLENDE SOORTEN VIDEO 

VIDEOGRAFIE IN DE LERARENOPLEIDING 
̶ Passende opleidingsdidac/ek nodig: alleen naar video’s kijken is niet genoeg 

Nood aan theore1sche kennis 
Theore1sche kennis dient systema1sch aan bod te komen en gelinkt te worden aan concreet videomateriaal 
Video’s bespreken vanuit een bepaald theore1sch kader voor leren en/of instruc1e 

➔ Learn to no/ce  



Een concreet 
voorbeeld

IWT-SBO project: 
̶ 4 jaar 
̶ Maatschappelijk belang centraal 
̶ Intensief samenwerken met stakeholders 
̶ Interuniversitair 

 
! (Student-) leraren voorbereiden op inclusief lesgeven via videografie ! interven/e ! 

• Student-leraren hun competen1es mbt inclusief lesgeven ontwikkelen 
• 1 semester – 5 lessen in 3 lerarenopleidingen in het LO 

Les 1: reflec1e over realis1sche, authen1eke en concrete lesprak1jken via videoclips 
Les 2: film ‘inclusief’ : brengt de stem van ouders en inclusieve leerlingen in beeld 
Les 3: stageopdracht waarbij student-leraren video-opnames van zichzelf maken 
Les 4: individuele en groepsreflec1e over hun lesopnames 
            De groepsgesprekken werden gefaciliteerd door lerarenopleiders 
Les 5: introduc1e online pla�orm 

- Thema’s rond inclusief onderwijs bespreekbaar maken 

➔ Deze lessen vormen een cyclisch proces waarin observeren – experimenteren en feedback elkaar opvolgen en afwisselen 

Resultaten: 
Beliefs t.a.v. diversiteit – vragenlijst 
Self-efficacy (bekwaamheidsgevoel mbt inclusieve instruc1e en het omgaan met moeilijk gedrag in de klas – vragenlijst 
Professional vision mbt inclusief lesgeven – video-gebaseerd mee/nstrument 

➔ Zie verder



Videografie als 
beoordelingsmethode

Video-instrument dat specifiek ontwikkeld werd om student-leraren hun competen1e mbt inclusief lesgeven te meten 
= E-PIC videografie-instrument 

- Meet professional vision van student-leraren mbt inclusief lesgeven 
- Gee[ inzicht in de professionele kijk van student-leraren omtrent inclusieve leeromgevingen 

THEORETISCHE BASIS 
Professional vision als situa1e-specifieke vaardigheid 

➔ Opgedeeld in 2 processen 
1. No1cing 
2. Reasoning 

Om professional vision m.b.t. inclusief lesgeven in kaart te brengen bouwt dit instrument op twee competen1es die cruciaal zijn bij het realiseren van effec1ef 
inclusief onderwijs 

1. Posi1eve leerkracht-leerling interac1es (interac1es) 
= verwijst naar de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar interageren in de klasprak1jk  

2.  differen1ërende instruc1e (differen1a1e) 
= wat verwijst naar verschillende manieren om te differen1ëren in de les, zoals differen1ëren in groeperingsvormen en leertempo.  
! Beide hebben een significante impact op de cogni1eve, affec1eve en emo1onele ontwikkeling van alle leerlingen in inclusieve klassen. 

ONDERZOEKSDOEL/DESIGN 
Samenvaoend kunnen we stellen dat het video-gebaseerd mee1nstrument student-leraren hun no1cing en reasoning m.b.t. interac1es en differen1a1e in kaart 
brengt.  

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

▪ Rubrics (Kers1ng, 2008) 
▪ Ra1ng items (Seidel & Stürmer, 2014) 

         =   Analy1sche beoordelingsmethode op basis van beoordelingscriteria 

- Effec1ef om reasoning te meten 
- Onmogelijk om no1cing zuiver te meten 

➔ Mee1nstrument ontwikkeld 




