Bachelor of education
Opleiding tot leraar basisonderwijs
Domein OLL
Hogeschool Inholland

Visie en verantwoording
2012 - 2017

Colofon
Visie en verantwoording 2012 - 2017
Hogeschool Inholland
www.inholland.nl
Samenstelling: Piet Feld, Hans Rader, Wytzke van der Leij, Cor Valkering, Thirza van ’t Verlaat
(Eind)redactie: Marieke Sjerps - Sjerps Communicatie
Alkmaar - april 2014

2

Visie en verantwoording 2012-2017 - Opleiding tot leraar basisonderwijs, Hogeschool Inholland

Inhoudsopgave
Introductie
1.

5

Maatschappelijke context van de opleiding
1.1
1.2

Ontwikkelingen in het basisonderwijs
Ontwikkelingen in hoger onderwijs en lerarenopleidingen

2. Doelgroep en positionering van de opleiding
2.1
2.2

Doelgroep
Positionering

3. Visie op beroep, opleiden, leren en het werkveld
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Beroepsbeeld
Visie opleiding
Competentiegericht onderwijs
Competenties van leerkracht: beroepsprofiel en opleidingsprofiel
Beroepsrollen en competenties
Kennisbasis en reflectie op ontwikkeling
Visie op Samen Opleiden met het werkveld

4. Fasering en niveauverantwoording
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Niveaus en fasetoetsen
Ontwikkeling van kennisniveaus
Dublin-descriptoren
Beroepsgeschikt
Professionaliseringsbekwaam
Startbekwaam

5. Inrichting van de opleiding
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Opleidingsprofiel
De drie leerlijnen
Toetsing
Didactische uitgangspunten opleiding
Inrichting van de leeromgeving
Flexibiliseren: massamaatwerk
Studiesucces
Maatregelen studievoortgang

7
7
11

17
17
19

21
21
21
25
28
29
30
31

33
33
34
35
36
38
40

45
45
46
48
49
51
52
54
55

Bronnenlijst

57

Bijlage 1 ► Overzicht van relaties tussen de competenties en de kennisbasis

59

Bijlage 2 ► Niveauverantwoording in relatie tot rollen en Dublin-descriptoren

61

Bijlage 3 ► Macrorooster Opleiding tot leraar Basisonderwijs - Studiejaar 2014-2015

67

Bijlage 5 ► Beschrijving opleidingscompetenties

71

Visie en verantwoording 2012-2017 - Opleiding tot leraar basisonderwijs, Hogeschool Inholland

3

4

Visie en verantwoording 2012-2017 - Opleiding tot leraar basisonderwijs, Hogeschool Inholland

Introductie
Voor u ligt de nota Visie en verantwoording 2012-2017 van de Opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) van
Hogeschool Inholland, onderdeel van het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing (OLL).
De visie en verantwoording zijn het kader voor het ontwerp, de verbetering en vernieuwing van de
opleiding. Ook wordt deze nota gebruikt voor verantwoording aan interne en externe stakeholders, en
aan visiterende en accrediterende organen.
Deze nota kwam tot stand in samenspraak met de curriculumcommissie, het managementteam en het
beroepenveld waarmee de pabo samenwerkt. De visie bouwt voort op voorgaande beleidsstukken; de
verantwoording is opgesteld aan de hand van criteria die hiervoor nationaal en internationaal gelden.
Dit overkoepelende beleidsstuk is gerelateerd aan (de inhoud van) eerder geproduceerde documenten.
Waar nodig wordt er naar die documenten verwezen.
Hoofdstuk 1 gaat over actuele ontwikkelingen in het beroep leraar en de gevolgen voor het onderwijs.
Hoofdstuk 2 beschrijft de doelgroep en de positie van de opleiding. In hoofdstuk 3 wordt het
beroepsprofiel uitgewerkt in -rollen die onder meer gebruikt worden om naar het handelen van de leraar
te kijken. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving en verantwoording van de verschillende opleidingsniveaus,
alsook van de competenties waarover een leraar moet beschikken. Hoofdstuk 5 gaat in op de keuzes die
Hogeschool Inholland heeft gemaakt voor haar onderwijs en curriculum en de positionering van haar
lerarenopleidingen. Ook wordt beschreven op welke begeleiding en ondersteuning een student mag
rekenen, de beweegredenen voor de inrichting van de leeromgeving en een visie op de ontwikkelingen
die er verwacht worden.
Waar in dit document wordt gesproken over ‘leraar', wordt ook ‘lerares’ bedoeld.
De nota Visie en verantwoording 2012-2017 werd samengesteld door Piet Feld, Hans Rader, Wytzke van der
Leij, Cor Valkering en Thirza van ’t Verlaat, leden van de curriculumcommissie van de Opleiding tot leraar
basisonderwijs.
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1.

Maatschappelijke context van de opleiding

De Opleiding tot leraar basisonderwijs van Hogeschool Inholland maakt keuzes voor de manier waarop ze
leerkrachten opleidt. Dit gebeurt in samenspraak met het werkveld en de lectoraten die verbonden zijn
aan het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing. De visie op opleiden en de uitwerking daarvan in
het curriculum worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Elke locatie heeft ruimte om op eigen
wijze om te gaan met de in deze paragrafen genoemde ontwikkelingen.

1.1

Ontwikkelingen in het basisonderwijs

In het algemeen zijn de volgende tendensen en thema’s actueel in het basisonderwijs:
 opbrengstgericht werken
 passend onderwijs en handelingsgericht werken
 burgerschap en pedagogische kwaliteit
 levensbeschouwelijke identiteit en diversiteit
 ouderparticipatie en –betrokkenheid
 professionele organisaties
 ICT en leren
 leren en het brein
 kwaliteit van leerkrachten
 arbeidsmarkt
Opbrengstgericht werken
Voor de rijksoverheid staat het verbeteren van taal- en rekenprestaties van kinderen voorop (OCW,
Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Beleidsnota Primair Onderwijs, 2007). Om hier duidelijke vorderingen
in te kunnen maken, werken basisscholen steeds meer opbrengstgericht. Dit betekent dat ze systematisch
en doelgericht proberen om hun prestaties te verbeteren (Inspectie van het Onderwijs, 2010).
Toetsresultaten zijn belangrijk, maar ook de dagelijkse praktijk van observeren van leerlingen, nakijken
van werk, en dergelijke.
De Opleiding tot leraar basisonderwijs van Hogeschool Inholland draagt op twee manieren bij aan het
verbeteren van het opbrengstgericht werken (zie ook (IVA, 2010)). Ten eerste door te zorgen voor goede
competenties van leerkrachten, waarbij gedacht moet worden aan organisatorische vaardigheden en
klassenmanagement, diagnostische en remediërende vaardigheden, specifieke instructie- en
interactievaardigheden en het kunnen interpreteren van data, zoals toetsresultaten. Ten tweede is de
opleiding verantwoordelijk voor het professionaliseren van opbrengstgericht werken en de
kennisontwikkeling op dit gebied.
Passend onderwijs en handelingsgericht werken
Het kabinet streeft ernaar per 1 augustus 2014 een zorgplicht in te voeren. Die verplicht schoolbesturen te
zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: op de school
van aanmelding of een andere school in de regio. Onderwijs en ondersteuning moeten aansluiten op de
ontwikkeling van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.
Passend onderwijs betekent maatwerk voor de leerling in de klas of groep als het gaat om instructie,
leertijd, feedback, structurering van de taak en aanpassing van de sociale omgeving. Ook moet
beoordeeld worden of het kind de beste kansen op een reguliere school heeft, zo nodig met extra
ondersteuning en aandacht, of binnen het speciaal onderwijs. Daarom moet er goed worden
samengewerkt: regionaal door de scholen, met ouders als het gaat om de ontwikkeling van de leerling, en
binnen de keten om te bieden wat de leerling nodig heeft, bijvoorbeeld jeugdhulpverlening.

Visie en verantwoording 2012-2017 - Opleiding tot leraar basisonderwijs, Hogeschool Inholland

7

Passend onderwijs stelt eisen aan de leerkracht. Hij moet kunnen bepalen wat de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de leerling is. Nog meer moet hij een pedagogisch-didactisch kenniswerker
en onderzoeker zijn, een ‘ontwerper’ en ‘uitvoerder’ van (eigen) onderwijs, alsook een verbindende
schakel zijn met ouders en professionals (Dijksma, 2010). Het handelingsgericht werken wordt ingezet om
passend onderwijs vorm te geven (Pameijer, van Beukering, & de Lange, 2009). Zie ook hoofdstuk 3.
Burgerschap en pedagogische kwaliteit
Langzamerhand verandert de pedagogische opdracht van het onderwijs in burgerschapsvorming. Hieraan
liggen verschillende maatschappelijke ontwikkelingen ten grondslag, zoals de secularisatie, het
verdwijnen van de opvoedende rol van de traditionele zuilen, de individualisering van de samenleving en
de toenemende diversiteit van de bevolking.
Zo roept diversiteit nieuwe vragen op, onder andere door de toegenomen normdifferentiatie en
eventueel onbegrip en wrijvingen die mede hierdoor ontstaan. Er ontstaan vragen en discussies rond de
identiteit. Vooral in de grootstedelijke samenleving heeft de toegenomen diversiteit gevolgen, en kan er
een opeenstapeling zijn van verschillende problemen.
Sinds februari 2006 zijn basisscholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en
sociale integratie. In artikel 8.3 van de Wet op het primair onderwijs staat:
Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie,
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
De Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2012) schrijft dat deze opdracht complex is:
‘Een schoolvisie op burgerschap is onontbeerlijk, evenals de vertaling hiervan naar concrete onderwijsdoelen.
Effectief burgerschapsonderwijs vraagt vervolgens om een combinatie van het werken aan inhoudelijke
kennis en vaardigheden via het curriculum met een open en stimulerend schoolklimaat. Uiteindelijk werkt een
school toe naar een schoolgemeenschap waarin oefenen met burgerschap voor alle betrokkenen steeds
vanzelfsprekender wordt. Veelal betekent dit dat scholen hun curriculum opnieuw moeten doordenken,
burgerschap een samenhangende plaats moeten geven in meerdere vakken, en moeten werken aan
draagvlak en deskundigheid onder docenten.’
De aandacht die scholen besteden aan burgerschapsvorming mogen ze zelf invullen. In de praktijk bieden
veel basisscholen die aan als activiteiten, of vertalen ze burgerschapsvorming in sociaal-emotionele
ontwikkeling (Inspectie van het Onderwijs, 2010). De uitdaging voor scholen is echter breder dan het
aanbieden van activiteiten: het gaat erom onderwijs te bieden met pedagogische kwaliteit.
Omdat het onderwijs ook opbrengstgericht moet zijn, zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven,
kunnen leerkrachten in een spagaat terechtkomen. Enerzijds richten ze zich vooral op rekenen en taal en
moeten ze zich focussen op de resultaten van hun leerlingen. Hierbij kan het op de achtergrond raken dat
deze vakken óók de identiteitsontwikkeling en burgerschapsvorming aangaan. Anderzijds schaffen ze
aparte methodes aan voor burgerschapsvorming. De uitdaging voor scholen is juist om het totale
onderwijs, elk vak, te geven met pedagogische kwaliteit en met burgerschapsvorming en
identiteitsontwikkeling voor ogen.
In 2004 werd de pedagogische opdracht van het onderwijs door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren
(SBL) geformuleerd in bekwaamheidseisen. Van de zeven beschreven competenties is er één pedagogisch
van aard:

8
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‘De leraar primair onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende kennis
en vaardigheid om een pedagogische leeromgeving tot stand te brengen waarin kinderen zich kunnen
ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Voor een klas of groep, maar ook voor een
individuele leerling.’ 12
In de uitwerking hiervan worden een veilige leeromgeving, zorg voor leerlingen en aandacht voor normen
en waarden benadrukt. Dit sluit aan bij de onderwijspraktijk, waarin volgens Kelchtermans (2006)
leerkrachten de zorg voor leerlingen en hun relatie met hen voorop blijven stellen, ondanks de vele eisen
die aan hen worden gesteld.
Volgens Leeman en Wardekker (2004) is het onvoldoende om de pedagogische kwaliteit te definiëren als
het creëren van een veilige omgeving, het aanleren van fatsoensregels, of het benadrukken van
gemeenschappelijke waarden. Onder onderwijs met pedagogische kwaliteit verstaan zij enerzijds het
beklemtonen van veiligheid, zorg en normen en waarden. Anderzijds gaat het om aandacht te besteden
aan kritische meningsvorming en autonomie, verantwoordelijkheid, kennis, een onderzoekende houding
en aan individualiteit, diversiteit en gemeenschappelijkheid. Een veilige leeromgeving is óók een omgeving
waar kinderen leren omgaan met onveiligheid en onzekerheid.
Sinds burgerschapsvorming in het basisschoolcurriculum verplicht is, is ze geen vrijblijvend thema meer.
Scholen zoeken mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Hier ligt ook een opdracht voor onze
opleiding. Samen met het werkveld en aangestuurd vanuit de lectoraten Geïntegreerd Pedagogisch
Handelen en Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid zoeken we naar een antwoord op deze vragen. De
opleiding wil competente leraren afleveren, ook op het gebied van burgerschapsvorming.
Levensbeschouwelijke identiteit en diversiteit
De populatie van vrijwel alle scholen, zowel openbare als bijzondere, is zeer divers. Kinderen leren op de
basisschool hun eigen levensbeschouwelijke visie ontwikkelen en die in dialoog te brengen met die van
anderen. Dit is onderdeel van de pedagogische opdracht van de leerkracht.
Beroepsprofiel
Van leerkrachten mag een open houding verwacht worden tegenover verschillende levensbeschouwelijke
visies en ze moeten het vermogen hebben om met collega’s, ouders en leerlingen hierover in gesprek te
gaan. Tegenstellingen mogen worden benoemd. De leerkracht moet kennis hebben van de belangrijkste
levensbeschouwelijke stromingen, maar ook inzicht hebben in zijn eigen identiteit en die van de school.
Hierop kunnen reflecteren, is belangrijk.
Ouderparticipatie en -betrokkenheid
Tegenwoordig zijn ouders zeer betrokken bij het onderwijs. Samen met de school zijn ze verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer die in gevaar komt, of anders dan gebruikelijk verloopt, is er
tussen ouders en school doorgaans een intensiever contact. Belangrijk hierbij is:
 De betrokkenheid van ouders hangt mede af van de school. Scholen moeten een open houding
hebben.
 Ouders verschillen nogal wat betreft hun wensen en mogelijkheden qua betrokkenheid bij het
onderwijs. Culturele verschillen kunnen hierbij een rol spelen.

1

Momenteel worden de landelijke competenties herschreven. De pedagogische bekwaamheid wordt apart
opgenomen: de leraar kan zorgen voor een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor de leerlingen. Hij
volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de
sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de leerlingen (Onderwijscoöperatie, 2012).
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Uit verschillend onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de leerprestaties,
gedrag en werkhouding van kinderen. Dit verband geldt ongeacht de achtergrond van het kind, en bij
leerlingen van alle leeftijden. Ouderparticipatie en -betrokkenheid lijken dus voor alle betrokken partijen
belangrijk (Cijvat & Voskens, 2008). De Onderwijsraad (2012) stelt dat de lerarenopleidingen de
(aankomende) leerkrachten en schoolleiders moeten opleiden en trainen in oudercommunicatie.
Communicatieve vaardigheden en kunnen omgaan met informatie van ouders nemen hierom een
belangrijke plaats in in het curriculum van de Opleiding tot leraar basisonderwijs van Hogeschool Inholland.
Professionele organisaties
De basisschool moet een professionele organisatie zijn, met alle kenmerken van dien. Aankomende
leraren moeten zich daarom verdiepen in vraagstukken van bestuur en organisatie, werken in een
grootschalige, professionele organisatie, planmatig werken als team en in een netwerk, en kunnen
omgaan met veel maatschappelijke vraagstukken. De hedendaagse professional kan er niet omheen en
moet het als een natuurlijk onderdeel van zijn werk ervaren lid te zijn van een professioneel team in een
professioneel netwerk. Wij maken onze studenten hiervan bewust en trainen ze hierin.
ICT en leren
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en (nieuwe) media zijn niet meer weg te denken uit het
dagelijks leven. De basisschool moet leerlingen leren hiermee om te gaan en ze mediawijs maken, om
nieuwe vormen van ongeletterdheid te voorkomen (Voogt & Roblin, 2010).
“Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch
en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen
(Raad voor Cultuur, 2005).”
De leerkracht heeft ook hierin een voorbeeldfunctie. In de discussienota 21st Century Skills zetten Voogt en
Roblin (2010) de gevolgen van onze kennissamenleving uiteen. Ze geven aan dat er een verschuiving zal
optreden in het soort banen op de arbeidsmarkt, mogelijk ook naar werk dat nu nog niet bestaat. Om
basisschoolleerlingen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, moeten ze bepaalde competenties
ontwikkelen: de zogenaamde 21st century skills. Vaardigheden die genoemd worden, zijn samenwerking,
communicatie, ICT-geletterdheid en sociale en/of culturele vaardigheden inclusief burgerschap. Hiernaast
worden creativiteit, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden genoemd.
De snelle ontwikkeling van ICT vereist nieuwe competenties voor digitale geletterdheid, die
geïmplementeerd moeten worden in het curriculum. Leerkrachten moeten hiertoe professioneel worden
toegerust. Tijdens hun studie aan onze Opleiding tot leraar basisonderwijs nemen ze kennis van de
mogelijkheden van ICT en (nieuwe) media, begrijpen die en passen die toe. Zo kunnen ze hun leerlingen
een bewuste en kritische houding ten aanzien van media aanleren.
Leren en het brein
Sinds kort wordt kennis over pedagogiek en psychologie ook gevoed vanuit het breinonderzoek. Hoewel
vanuit dit onderzoek veel aannames uit de traditionele pedagogiek vanuit het breinonderzoek worden
bevestigd, is een actieve dialoog tussen de praktijk van onder meer het basisonderwijs en de wetenschap
nodig om de uitkomsten van hersenonderzoek bruikbaar te laten zijn voor het onderwijs. Onze pabo’s
blijven deze nieuwe kennis met interesse volgen.
Kwaliteit van leerkrachten
Het Actieplan Leraar 2020 (2011a) beschrijft hoe de professionele kwaliteit van leerkrachten en
schoolleiders verbeterd kan worden, om de beste kwaliteit van onderwijs te bereiken. Voor de periode tot
2020 is het streven:
10
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 Werken in het onderwijs is zeer gewild. Het HRM- en kwaliteitsbeleid biedt professionele ruimte
voor leraren en goede carrièremogelijkheden. De functiemix voor leerkrachten, met daarbij
differentiatie in taken en beloning moet in 2020 een feit zijn.
 Om jonge leerkrachten voor het onderwijs te behouden, krijgen ze systematisch goede
begeleiding. Lerarenopleidingen werken hierbij samen met de basisscholen.
 Het opleidingsniveau van leraren is substantieel verhoogd, bij voorkeur tot master-niveau. Dit
kunnen professionele en vakinhoudelijke masters zijn, gericht op meesterschap en/of
vakmanschap. Daarnaast zijn de lerarenopleidingen kwalitatief verbeterd.
 Werknemers registreren zich als bekwame leraar. Ze ondernemen activiteiten om die registratie
te behouden. Werkgevers stellen leerkrachten in staat hun bekwaamheid te onderhouden.
Hiervoor is het lerarenregister ingericht (www.registerleraar.nl), waarin alle leraren in Nederland,
werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het
speciaal onderwijs, zich kunnen registeren. Middels registratie toont de leraar aan dat hij zijn
bekwaamheid onderhoudt en laat hij zien welke na- of bijscholing hij volgt om zijn vakkennis te
onderhouden.
 Scholen maken structureel gebruik van peer review, waarbij professionals van verschillende
scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en verbetering.
 Een ‘leven lang leren’ is uitgangspunt van de professionele leerkracht. De student krijgt in het
onderwijs genoeg bagage mee om steeds met nieuwe situaties, formeel en informeel om te
kunnen gaan. Het ontwikkelen van verantwoordelijkheid en zelfsturing van de student voor het
eigen leerproces, zijn hiermee speerpunt geworden. Het betekent ook dat de toekomstige leraar
bewust leert omgaan met toetsen en beoordelen. Dit is verder uitgewerkt in het toetsbeleid.
Als het gaat om de kwaliteit van leerkrachten, spreekt de Onderwijsraad van ‘excellente leraren’ die op
school een inspirerend voorbeeld, of rolmodel moeten zijn. Dit is van belang om talenten van leerlingen
optimaal te ontwikkelen. Bovendien maakt dit het onderwijs als werkomgeving aantrekkelijker. Als
excellentie bij leraren wordt herkend en erkend, blijven topleerkrachten beter voor het onderwijs
behouden, en zullen anderen eerder tot het vak worden aangetrokken (Onderwijsraad, 2011). Dit hebben
we uitgewerkt in onze opleidingsvisie in hoofdstuk 3.
Arbeidsmarkt
Door bezuinigingen en een dalend aantal leerlingen raakt steeds meer onderwijspersoneel in het primair
onderwijs zijn baan kwijt. De kans op het vinden van nieuw werk neemt af. Vanaf 2016 verandert de
situatie, omdat veel onderwijspersoneel dan met pensioen gaat en er personele tekorten kunnen
ontstaan. Dit wordt versterkt doordat het aanbod aan afgestudeerde leerkrachten daalt, zo blijkt uit het
onderzoek Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs van het Participatiefonds uit Rotterdam en uit
ramingen van OCW (Kempe & Essen, 2012).
Om vanaf 2016 genoeg goed opgeleide leerkrachten te hebben, moeten basisscholen bestaande kennis en
ervaring, maar ook jonge leerkrachten binnenboord houden. Dit zou kunnen door geld voor uitkeringen
van ontslagen leerkrachten, deels te blijven inzetten in het onderwijs. Hiermee zouden beginnende
leerkrachten kunnen worden gecoacht. De Opleiding tot leraar basisonderwijs en het werkveld kunnen
hierin samen optrekken.

1.2

Ontwikkelingen in hoger onderwijs en lerarenopleidingen

In het Akkoord van Lissabon (1999) met een tienjarenplan tot 2010 met staat onder andere de ambitie
voor Europa om in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te zijn.
Dit betekent voor het hoger onderwijs: een kennissamenleving waarin circa 50 procent van een jaargroep
deelneemt aan hoger onderwijs en dat ook gediplomeerd verlaat. Het instemmen met deze doelstellingen
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heeft uiteraard consequenties voor onze visie op het onderwijs en de manier waarop we het curriculum
hebben ingericht.
Tegen de achtergrond hiervan speelt ook de aansluiting tussen mbo en hbo en de recent geuite zorgen
van de Vereniging van Hogescholen over de hoge uitval van mbo’ers op de pabo’s en hun instroomniveau
in relatie tot de onderwijskwaliteit die de pabo’s nastreven. (Hogescholen, 2014)
Voor Inholland betekent dit:
 verhogen en borgen van hbo-niveau:
o invoeren van landelijke kennisbasis
o specialisatie jonge kind - oudere kind
o de rol van onderzoek in de lerarenopleidingen
o flexibilsering
o excellentie
 doorlopende leerlijnen met extra aandacht aansluiting mbo-hbo
 opleiden in school
 internationalisering
 duurzaamheid
 financiering
Verhogen en borgen van hbo-niveau
De Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap (OCW, 2007b)) gaat over het verhogen van de kwaliteit van de
lerarenopleidingen. De visitaties zijn sinds 2008 verzwaard. De opleiding van Inholland is in 2008 onder dit
verzwaarde regime geaccrediteerd en heeft jaarlijks aan een extern panel laten zien dat ze het eindniveau
duurzaam heeft geborgd. De landelijke beleidsmaatregelen voor het verder verhogen van het eindniveau,
onder meer beschreven in Actieplan leraar 2020 (OCW, 2011a) zijn:
Invoeren van landelijke kennisbasis
Voor rekenen/wiskunde en Nederlands is er in 2009 landelijke kennisbasis vastgesteld. Vanaf het cohort
2011-2012 worden er voor deze vakken landelijke toetsen afgenomen. De Commissie kennisbasis pabo
heeft in opdracht van het ministerie in 2012 de kennisbasis voor de overige vakken geschreven, alsmede
heeft ze een advies uitgebracht over hoe deze geborgd moeten worden (Meijerink, 2012). Dit advies is
overgenomen door de staatssecretaris:
 Er worden eisen gesteld aan de instroom. Aankomende studenten zijn verplicht een
toelatingstoets te maken op het niveau havo-3-/eind-vmbo-tl voor Engels, aardrijkskunde,
geschiedenis en natuurkunde/biologie.
 Elke lerarenopleiding basisonderwijs is verplicht om vanaf het instroomcohort 2014-2015 het
kerncurriculum zoals beschreven in het advies in te voeren.
 Naast Nederlandse taal en rekenen-wiskunde worden voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur & techniek landelijke certificerende toetsen ontwikkeld. De toetsen worden vanaf het
cohort 2014-2015 ingevoerd.
 In de kennisbasis is per vak naast het kerndeel een profieldeel beschreven met aanvullende eisen.
Elke opleiding geeft naar eigen inzicht, in afstemming met het eigen werkveld, vorm aan dit
profieldeel. De student profileert zich in ten minste één vak.
Hoe onze opleiding de kennisbasis vormgeeft staat in hoofdstuk 4.
Specialisatie jonge kind - oudere kind
Alle lerarenopleidingen basisonderwijs bieden sinds augustus 2013 een (verdiepte) specialisatie jonge
kind/ oudere kind aan (OCW, 2011b), zo ook de Opleiding tot leraar basisonderwijs van Inholland.
Afgestudeerden zijn bevoegd te werken in groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs, maar bekwamen
zich voor de onderbouw of de bovenbouw.
12
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In hoofdstuk 5 is uitgewerkt hoe onze opleiding deze leeftijdsspecialisatie vormgeeft.
De rol van onderzoek in de lerarenopleidingen
Hogescholen zijn kennisinstellingen waarin de wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en kennis centraal
staat (HBO-raad). De kennisfunctie van de hogescholen is een brug tussen het onderwijs en de
beroepspraktijk. Behalve dat hogescholen met hun lectoraten onderzoek doen en nieuwe kennis
ontwikkelen, worden studenten opgeleid onderzoek uit te voeren in hun beroepspraktijk. Lunenberg,
Korthagen en Zwart (2010) onderscheiden diverse doelstellingen voor onderzoek door leraren. Ten eerste
verkleint het de kloof tussen (wetenschappelijk) onderwijsonderzoek en -praktijk. Ten tweede worden
leerkrachten professioneler en vergroot het doen van onderzoek de kwaliteit van het onderwijs. De derde
doelstelling is kennisontwikkeling vanuit de praktijk.
Op onze opleiding staat de tweede doelstelling centraal: de student professionaliseert zichzelf en de
kwaliteit van de (eigen) onderwijspraktijk wordt vergroot (Kallenberg, Koster, Onstenk, & Scheepsma,
2011; Volman, 2008).
Het doen van onderzoek versterkt een aantal algemene competenties van de leerkracht, zoals het kunnen
analyseren van een probleem, planmatig werken en goed luisteren (Sardo-Brown, Welsh, & Bolton, 1995).
Bevraagde leerkrachten noemen onder meer de volgende opbrengsten, die nauw aansluiten bij het
beroepsbeeld dat wij hanteren:
 enthousiaster geworden om dingen uit te proberen;
 beter leren observeren;
 de theorie beter in praktijk kunnen brengen;
 de mening van leerlingen beter achterhalen;
 helpt om de werksituatie van een afstand te bekijken (ander perspectief);
 beter naar mezelf kunnen kijken.
Door praktijkonderzoek te doen, laten studenten hun algemene hbo-competenties zien, in het bijzonder
de Dublin Descriptor ‘oordeelsvorming’. De onderzoekende houding is de kern van het beroepsbeeld en
de opleidingsvisie die is uitgewerkt in hoofdstuk 3.
Flexibilisering
Het behalen van hbo-kwalificaties tijdens de beroepsloopbaan zal naar verwachting toenemen en hiermee
de vraag naar meer programma’s op maat, aansluitend bij eerder verworven competenties. Ook de
behoefte aan niveaudifferentiatie neemt toe. De ondergrens voor het toekennen van een diploma moet
daarom streng bewaakt en gefixeerd zijn. Wel moet er ruimte zijn voor differentiatie. We werken er hard
aan dat onze opleiding studenten voldoende te bieden heeft, of het nu gaat om een voorbereiding op
specifieke master-programma’s, of specifieke profilering.
Een stroming als appreciative inquiry (Cooperrider, P.F, Whitney, & Yaeger, 2000) krijgt steeds meer
belangstelling. Het gaat hierbij om autonomie, zelfregulatie en het aanwezige talent stimuleren, in plaats
van de klassieke benadering, waarbij het accent ligt op het (nog) niet kunnen, het opsporen van
problemen, wegwerken van tekorten en het opvullen van lacunes in kennis.
Flexibel maatwerkonderwijs vraagt van docenten andere rollen. Naast inhoudsdeskundige zijn ze
onderzoeksbegeleider, studieloopbaanbegeleider, module-ontwikkelaar, accountmanager voor
praktijkinstellingen, assessor, onderzoeker, enzovoorts. Flexibilisering kan daarom niet zonder scholing
van onze hbo-docenten. Het vernieuwen van het onderwijs is een bewust professionaliserings- en
leerproces.
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Excellentie
In het huidige onderwijs worden talentvolle studenten weinig uitgedaagd om uit te blinken, zoals dat
bijvoorbeeld wel gebeurt in de sport of in het bedrijfsleven. Bijna de helft van de hbo-studenten voelt zich
niet uitgedaagd tot extra presteren. OCW heeft dan ook binnen het onderwijsbeleid een speerpunt
gemaakt van talentontwikkeling: excellentie in het hoger onderwijs. De bedoeling is de beste studenten
(geschat 10-15 procent) naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen (OCW, 2007c). OCW streeft er dan
ook naar dat in 2014 tien procent van de studenten in het hoger onderwijs meer dan het gemiddelde
opleidingsprogramma volgt. In hoofdstuk 2.1. is uitgewerkt hoe we studenten uitdagen hun talenten te
ontwikkelen en ruimte geven aan excellentie.
Doorlopende leerlijnen met extra aandacht aansluiting mbo-hbo
De hierboven geschetste landelijke beleidsmaatregelen om het eindniveau te verhogen, hangen samen
met een andere ontwikkeling: doorlopende leerlijnen van bao-mbo-hbo en bachelor-master. Door de
niveauverhoging binnen de lerarenopleidingen voor basisonderwijs, is het voor studenten met een mbodiploma moeilijker om aansluiting te vinden. Samen met de mbo-instellingen in de regio geven we vorm
aan een betere overgang. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 2.
Studenten met een master-diploma hebben meerwaarde voor het basisonderwijs (OCW, 2011a). Daarom is
de doorgaande leerlijn bachelor-master belangrijk. Onze opleiding werkt nauw samen met de master Leren
en Innoveren (L&I) en de master Special Educational Needs (SEN). Met L&I werken we samen op de leerlijn
onderzoek. Met SEN laten we de overgang van bachelor naar master zo goed mogelijk verlopen, onder
andere als mogelijkheid in het bachelor-programma: de student kan tijdens de bachelor-opleiding al
onderwijseenheden op master-niveau afronden. De docenten wordt in beide opleidingen op elkaar
afgestemd en er zijn gezamenlijk leerlijnen voor passend onderwijs.
Opleiden in school
Het ministerie wil het opleiden in de school structureel verankeren in het onderwijsbestel, blijkt uit
Krachtig Meesterschap (OCW, 2007b). Bij deze opleidingsvorm ligt de nadruk op het werkplekleren binnen
opleidingsscholen. Hoe lerarenopleidingen hieraan vorm geven is verschillend. In hoofdstuk 3 beschrijven
we de manier waarop wij invulling geven aan het opleiden in de school. Dit noemen we Samen Opleiden.
Internationalisering
In het hoger onderwijs is internationalisering als voorwaarde gesteld voor de ontwikkeling van de
Europese Hoger Onderwijs Ruimte, onderdeel van het streven van Europa een innovatieve en competitieve
economie op wereldniveau te maken (OCW, 2005). De mogelijkheden binnen onze opleiding zijn groot:
onder andere uitwisselingsprogramma’s, keuzeonderwijs met internationale onderwijscomponenten,
internationale samenwerking met buitenlandse hogescholen en universiteiten, en ontwikkelingswerk in
Malawi. Het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing heeft zijn internationaliseringbeleid recent
geactualiseerd. Vigerend is:
“We willen internationale en cross-culturele kennis, vaardigheden en attitudes van studenten en docenten
ontwikkelen door internationalisering van het curriculum, studiereizen, studentenmobiliteit en
docentenmobiliteit”.
Het domein wil elke student tijdens zijn of haar studie in aanraking laten komen met een passende vorm
van internationalisering door:
 pedagogische ambitie: mensen opvoeden tot wereldburgers
 internationalisering hier
 kennisontwikkeling en -uitwisseling
 internationale uitwisseling van studenten en medewerkers
 samenwerken met strategische buitenlandse partners
14
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 deelnemen aan internationale projecten
De eerste drie punten gelden voor alle studenten.
Duurzaamheid
Hbo-instellingen willen goed aansluiten bij het werkveld. Toch komt er steeds meer kritiek op. Het hoger
onderwijs is vooral verantwoordelijk voor de overdracht van kennis en cultuur. Onderwijs dient niet alleen
op te leiden tot beroepsbekwaamheid, maar ook bij te dragen tot de vorming van verantwoordelijke
leden van de samenleving. Aspecten als ethiek, duurzaamheid en sociale betrokkenheid zijn hierbij
belangrijke waarden. Jonge mensen moeten zich kunnen ontplooien in een zinvol en gelukkig leven. Het
samenvallen van ambities op het gebied van samenleving, beroep en persoonlijk leven, moet het doel van
het onderwijs zijn, en niet een eenzijdige marktoriëntatie. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 3.
Studiesucces
De bekostiging van de opleiding is gebaseerd op het aantal betalende studenten en het aantal
gediplomeerden (diplomabonus). Studenten die er langer dan vier jaar over doen, worden niet meer
bekostigd. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk het percentage langstudeerders klein te
laten zijn. Nog belangrijker is het voor de student zelf om geen achterstanden te hebben. Na vier jaar
studie zit de student niet meer in een vaste klas. Het vraagt volharding en discipline om aan het studeren
te blijven. Langstudeerders vragen onze speciale aandacht. We willen deze studenten niet verloren laten
gaan voor het beroep waarvoor ze gestudeerd hebben. Studie-uitval kost de samenleving geld, en het
heeft financiële consequenties voor onze opleiding. Gezien de prestatieafspraken met de minister en het
door het CVB van Inholland ingezette beleid Ruimte voor presteren heeft het domein OLL een speerpunt
gemaakt van studiesucces. Zie paragraaf 5.7.
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2.

Doelgroep en positionering van de opleiding

2.1

Doelgroep

Als vooropleidingseis is vereist:
 minimaal havodiploma;
 diploma op mbo-4 niveau (Wet Educatie en Beroepsonderwijs): middenkaderopleiding of
specialistenopleiding;
 vwo-diploma of propedeutisch getuigschrift van hbo-opleiding voor inschrijving aan de
universitaire lerarenopleiding;
 bachelor- of master-diploma voor de verkorte leerroute van twee jaar.
We onderscheiden verschillende doelgroepen en houden daar op rekening mee.
Adolescenten en volwassenen
De opleiding biedt zes varianten aan:
1) Voltijd hbo pabo. Deze opleiding is voor adolescenten: studenten die na het behalen van het mbo-4,
havo- of vwo-diploma gaan studeren. Het programma heeft een gemiddelde contacttijd van 20
lesuren per week in fase 1 en 2. In fase 3 wordt de lestijd minder en de stagetijd meer. Een lesuur is 45
minuten waarbij een docent fysiek aanwezig is. Het begrip contacttijd definiëren we conform de
prestatieafspraken (Reviewcommissie prestatieafspraken hbo, 2012). Hieronder vallen hoor‐ en
werkcolleges, studiebegeleiding, praktijkbeoordeling, tentamens en examens en ook
studieloopbaanbegeleiding voor zover de instelling die voor alle studenten heeft geprogrammeerd.
Tijd voor zelfstudie, stages/werkplekleren en (onbegeleide) tijd voor afstudeeronderzoek en scriptie
horen niet tot de contacttijd, al is dit wel tijd die de student aan zijn opleiding besteedt.
Het leerplan, de opdrachten en didactiek zijn afgestemd op de doelgroep. De uitwerking hiervan
staat in hoofdstuk 5.
2)

Voltijd universitaire pabo: PA2. Samen met de faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije
Universiteit Amsterdam bieden we de universitaire pabo aan: PA². Alleen studenten met een vwodiploma worden toegelaten. Ze halen in vier jaar een dubbele bachelor. De opleiding biedt hun een
intellectuele uitdaging om theoretische kennis te integreren met ontwikkelingen in de praktijk en de
mogelijkheid om daarmee in de het basisonderwijs aan de slag te gaan. PA² is voor de
onderzoekende leerkracht. De student gebruikt onderzoeksmethoden en wetenschappelijke kennis
om zich verder te ontwikkelen. De visie en het opleidingsconcept van de universitaire pabo zijn
uitgewerkt in de NVAO adviesaanvraag (2010). Die heeft hierover positief geadviseerd.

3)

Deeltijdopleiding hbo. Deze is voor volwassenen met minimaal een mbo-4, havo of vwo-diploma. Het
curriculum is gelijk aan het voltijdprogramma en duurt eveneens vier jaar. De gemiddelde contacttijd
is 10 lesuren in de week, verdeeld over twee avonden. soms verdeeld over een middag en een avond.

4)

Verkorte deeltijdopleiding. Deze is voor volwassenen met minimaal een afgeronde hbo-opleiding. De
studenten volgen een afgestemd programma van twee jaar, waarbij de competentiecriteria leidend
zijn (zie ook het Verantwoordingsdocument verkorte deeltijd. Belangrijk uitgangspunt is dat de
student een programma volgt van 240 credits, met daarbinnen alleen het keuzeonderwijs vrijgesteld
(30 credits.

5)

DigiPabo. Dit is de digitale Opleiding leraar basisonderwijs. De deeltijdopleiding en de verkorte
deeltijd- worden beide ook als DigiPabo-variant aangeboden. De student krijgt intensieve begeleiding
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op afstand, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende elektronische leeromgevingen. Dit
vereist van de student wordt veel zelfstandigheid, alsook een grote bereidheid tot coöperatief leren.
6)

Blended deeltijd. Onze locatie in Dordrecht biedt een blended variant aan voor de deeltijd. Naast
intensieve begeleiding op afstand, komt de student twee dagen per periode naar de opleiding voor
vaardigheidstrainingen.

Ambitieuze studenten
Ambitieuze kunnen een versnellingsprogramma volgen. Door gebruik te maken van curriculumonderdelen
uit de voltijdopleiding en de verkorte deeltijd- zijn programma’s van 3 of 3,5 jaar mogelijk. Die zijn
behoorlijk op maat, zodat er niet sprake is van een variant. In paragraaf 5.6 wordt dit nader toegelicht.
Aan ambitie en talent komen we ook tegemoet door extra-curriculaire programma’s: een uitgebreid
minor-aanbod, zowel binnen onze eigen lerarenopleidingen als daarbuiten. De student kan zo een inhoud
kiezen die aansluit bij zijn interesses, talenten en ambities.
De instroom van volwassen studenten uit de eigen regio is relatief hoog. De arbeidsmarkt in het westen
van Nederland is vrij gunstig. Met de solide voltijdopleiding, (verkorte) deeltijd en de DigiPabo kunnen we
variëren in begeleiding en toetsvormen, waarbij de inhouden van de programma’s en de toetsing gelijk
blijven. Samengevoegd biedt dit deze studenten een goed arbeidsperspectief.
Studenten met verschillende vooropleidingen
Hoewel studenten met verschillende vooropleidingen verschillen in voorkennis en ervaring, werken we in
heterogene groepen. ervan uitgaande dat studenten veel van elkaar kunnen leren, mits de docent
effectief omgaat met de verschillen.
Studenten onderwijsassistent (mbo-niveau 4) beginnen doorgaans met een realistisch beeld aan de
opleiding; het uitvoeren van beroepstaken in de praktijk gaat hun goed af. Plannen van de studie, het
bestuderen van theorie de koppeling tussen theorie en praktijk is voor velen van hen moeilijk.
Daarom overleggen we in alle regio’s met pabo-locaties met mbo-instellingen over de doorstroming. Op
enkele locaties werken we samen, vooral op de terreinen Nederlands, wereldoriëntatie en rekenenwiskunde.
Studenten met een vwo-vooropleiding zijn in de minderheid. Zij kunnen de reguliere opleiding doorgaans
goed volgen. Binnen hun groep kunnen ze versnellen of verdiepen. Op de locatie Haarlem wordt de
universitaire pabo aangeboden. Medio 2013 zijn we een onderzoek begonnen naar de mogelijkheid om
hun een 3-jarige opleiding aan te bieden.
Gender
Aan onze opleidingen studeren gemiddeld 90 procent vrouwen en 10 procent mannen. Maatregelen om
genderverschillen tegemoet te komen zijn:
 Mannelijke studenten worden waar mogelijk geplaatst bij een mannelijke begeleider op de
praktijkschool.
 Studenten kunnen op verschillende manieren reflecteren op hun ontwikkeling, zodat ze kunnen
kiezen voor een bij leerstijl die bij hen past.
 Mannelijke studenten worden bij elkaar gezet in slb-groepen (studieloopbaanbegeleiding) en
zoveel mogelijk groepsgewijs verdeeld over de klassen.
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Levensbeschouwing
Qua levensbeschouwing zijn er grofweg drie groepen studenten. Studenten zonder christelijke
levensbeschouwelijke traditie kunnen het diploma Openbaar basisonderwijs behalen. De student kan
omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit in zijn klas, en inhoud en vorm geven aan
levensbeschouwelijk onderwijs, mede in relatie tot burgerschap. Studenten van protestants-christelijke
huize kunnen kiezen voor het behalen van het diploma Christelijk basisonderwijs (DCBO). Ze zijn bevoegd
en bekwaam onderwijs te verzorgen op scholen voor protestants-christelijk en oecumenisch
basisonderwijs. Katholieke studenten kunnen het diploma Katholiek basisonderwijs halen, waarmee ze
bevoegd en bekwaam zijn onderwijs te verzorgen op scholen voor katholiek en oecumenisch
basisonderwijs. Overigens kunnen alle studenten met een religieuze achtergrond ook kiezen voor het
diploma Openbaar onderwijs. Alle gediplomeerden moeten kunnen omgaan met levensbeschouwelijke
diversiteit in de klas, en inhoud en vorm geven aan levensbeschouwelijk onderwijs, mede in relatie tot
burgerschap.
Voor elk diploma geldt een eigen accreditatie. De voorwaarden voor de verschillende diploma’s zijn
vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement.
Over de gedifferentieerde didactische aanpak binnen onze opleiding staat meer in hoofdstuk 5.

2.2

Positionering






Onze sterke punten zijn: veel nadruk op onderzoek en het ontwikkelen van de onderzoekende
houding.
o Studenten worden opgeleid tot leraren met een goed ontwikkelde onderzoekende houding.
Binnen de opleiding zijn zes lectoraten: e-learning (lector: dr. Guus Wijngaards), Geïntegreerd
Pedagogische Handelen (lector: dr. Jeroen Onstenk), Grootstedelijk Onderwijs & Jeugdbeleid
(lector: prof. drs. Dolf van Veen), Ontwikkelingsgericht Onderwijs (lector: dr. Dorian de
Haan), Onderwijs en Levensbeschouwing (lector: dr. Ina ter Avest), Taaldidactiek en
Onderwijs (lector: dr. Rick de Graaff). Opleidingsdocenten zijn verbonden aan de
kenniskringen van de lectoraten en doen onderzoek. Een aantal lectoraten is betrokken bij de
ontwikkeling van de onderzoekslijn. In samenwerking met de lectoraten wordt de
afstudeerfase van de opleiding doorontwikkeld, waarbij inhoud en vorm gegeven wordt aan
onderzoeksthema’s waar studenten op afstuderen die binnen de lectoraten actueel zijn. Zo
borgen we het niveau en de actualiteitswaarde van afstudeerwerkstukken en
bewerkstelligen we kennisontwikkeling en –deling.
o Verschillende onderzoeksthema’s worden aangeboden in de vorm van afstudeerkringen.
Binnen de afstudeerkring is de basisschool opdrachtgever van een onderzoeksthema dat
door een groep studenten onder begeleiding van een lectoraat wordt uitgewerkt.
De opleiding maakt onderdeel uit van een brede hogeschool. Dit biedt mogelijkheden voor
studenten om hun horizon te verbreden. Voorbeelden hiervan zijn:
o Mogelijkheid voor bi-diplomering. Studenten kunnen in vijf jaar zowel hun bachelor-diploma
leraar basisonderwijs, als hun bachelor-diploma leraar voortgezet onderwijs behalen.
o Doorlopende leerlijn naar de Master special educational needs. Studenten kunnen zich
specialiseren in leerlingenzorg. Dit keuzeonderwijs geeft de student de mogelijkheid tot
vrijstellingen.
o Mogelijkheden voor internationalisering. Zie paragraaf 1.2. Studenten worden gestimuleerd
een minor Internationalisering te doen.
De Opleiding tot leraar basisonderwijs wordt aangeboden op vijf verschillende locaties van
Inholland. Door deze omvang beschikken we over veel expertdocenten die ook vorm en inhoud
geven aan het keuzeonderwijs (voorheen minors) dat voor alle studenten beschikbaar is.
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o
o
o
o

Pedagogische kwaliteit dragen we hoog in het vaandel. Studenten krijgen handvatten om te
kunnen handelen in een praktijk van opbrengstgericht werken.
De opleiding werkt samen met de regionale expertisecentra (REC) en het Steunpunt Autisme
in Noord-Holland.
We stimuleren het eigen initiatief en zelfverantwoordelijkheid van studenten.
De opleiding besteedt veel aandacht aan het leren met ICT.

We bieden zes varianten onderwijs:
Voltijdopleiding
Deeltijdopleiding
DigiPabo
Blended variant
Verkorte deeltijd
Universitaire pabo

20

alle locaties
Alkmaar, Haarlem, Rotterdam
Den Haag, deeltijd- en verkorte deeltijdversie
Dordrecht
Haarlem (2-jaars)
Haarlem (samen met de VU)
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3.

Visie op beroep, opleiden, leren en het werkveld

3.1

Beroepsbeeld

Hieronder bespreken we het beroepsbeeld zoals we dat aan onze studenten presenteren. Als vertrekpunt
nemen we de vijf rollen van de leraar (Jansma, 2006). De competenties zijn hieraan onderliggend. De
professionele rollen zijn:
1. Uitvoerder van onderwijs
De leraar is een pedagoog die goed luistert naar kinderen en die hun ouders actief bij het
onderwijs betrekt. Hij ziet de uniciteit van ieder kind en sluit daar in zijn onderwijs en opvoeding
bij aan. hij zorgt ervoor dat elk kind zich thuis voelt, zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Hij maakt
duidelijke afspraken met kinderen en ziet toe op de naleving daarvan.
De leraar is een rolmodel voor de leerlingen. Hij (her)kent hun verschillende identiteiten, alsook
die van zichzelf, van de school en van zijn professie en handelt daarnaar. Hij is een goed
organisator die vaardig is in het managen van zijn klas.
2. Ontwerper van onderwijs
De leraar is een didacticus die een rijke leeromgeving creëert, die kinderen helpt het leren te leren
en die elke leerling veel kansen geeft. Bij het stellen van doelen en leerresultaten werkt hij
evidence based. Hij houdt daarbij rekening met verschillen tussen kinderen, zoals begaafdheid,
leervermogen, leerstijlen, (speciale) onderwijsbehoeften, gender en culturele afkomst. Hij heeft
veel kennis van de vakken die hij onderwijst. Hij gebruikt verschillende methodieken om zijn
leeractiviteiten te ondersteunen. Als communicator kan hij op verschillende manieren
communiceren.
3. Onderzoeker in de praktijk
De leraar onderzoekt de praktijk, in didactische zin, maar ook als teamlid en als verantwoordelijke
voor het onderwijs aan zijn groep. De leraar verzamelt, analyseert en interpreteert op
systematische wijze zijn eigen praktijk en/of knelpunten. Hij krijgt inzicht in eigen handelen en kan
verbeteracties inzetten. De leraar is alert en heeft een kritische houding jegens de praktijk die zich
dagelijks voordoet. Zelf, of in samenwerking met collega’s vindt hij antwoorden op vragen, door
zelf onderzoek te doen, of zich te baseren op eerder onderzoek.
4. Teamlid
De leraar basisonderwijs is een teamspeler. Hij voelt zich medeverantwoordelijkheid voor het
functioneren van de school als geheel. Hij is specialist op één, of enkele vakgebieden en biedt als
vakdocent meerwaarde aan het team. De leraar is flexibel en breed inzetbaar binnen de school en
binnen de scholen die onder het bestuur vallen.
5. Lerende professional
In alle rollen is de leraar een professional die zich blijft ontplooien en zich goed op de hoogte
houdt van de ontwikkelingen in zijn vak.

3.2

Visie opleiding

De visie van de opleiding past binnen de visie van de hogeschool
Visie Hogeschool Inholland
Inholland is als brede opleider voor hoger onderwijs een maatschappelijke instelling. De hogeschool vormt
een gemeenschap waarin actieve en deskundige mensen elkaar ontmoeten. Inholland is een innovatief
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kennis- en expertisecentrum dat individuen en mensen in organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot
verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals, die
over maatschappelijk relevante kennis en competenties beschikken, willen functioneren op hoger
professioneel niveau daaraan gerelateerde persoonlijke groei realiseren, en bijdragen aan de
ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden.
De hogeschool daagt individuen uit om maatschappelijk relevante kennis en competenties te verwerven
en op hoger professioneel niveau te functioneren. Innovatie krijgt niet alleen gestalte in de persoonlijke
groei waartoe de hogeschool mensen stimuleert, maar ook in de bijdragen die zij leveren aan de
ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van bedrijven en instellingen.
Om deze algemene doelen te bereiken heeft de hogeschool een aantal keuzes gemaakt voor de inrichting
van het onderwijs, die in de onderwijsvisie zijn vastgelegd.
Onderwijs bij Inholland is gericht op de ontwikkeling van zelfbewuste professionals die in staat zijn regie
te voeren over hun loopbaan en over de grenzen van hun eigen studie of specialisatie heen te kijken.
Afstemming met de wensen van het beroepenveld is een kenmerkend deel van het onderwijs. Daartoe
behoort ook het streven kenniscirculatie op gang te brengen tussen onderwijs, onderzoek en
maatschappelijke dienstverlening.
Concreet betekent dit dat het onderwijs bij Inholland de volgende uitgangspunten heeft:
 Competentiegericht: beroepstaken vormen de katalysator voor het leren;
 Praktijkgericht: tijdens studie en stage doen studenten ervaring op in de praktijk, op haar beurt
profiteert de praktijk van de kennis van studenten.
 Kennisintensief: kennis verwerven en die toepassen in de praktijk; theoretische en methodische
verantwoording en transfer staan centraal.
 Waarde(n)gestuurd: we geven onderwijs in een pluriforme samenleving die vraagt om internationaal
georiënteerde en waarde(n)gestuurde studenten.
 vraag-gestuurd: studenten maken bewuste en gemotiveerde keuzes voor hun studie en verdere
loopbaan; Inholland stimuleert het vermogen van de studenten tot zelfsturing.
Visie Opleiding leraar basisonderwijs
De missie van het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing, waarvan de Opleiding tot leraar
basisonderwijs deel uitmaakt, is: Het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing biedt de student van
nu en de maatschappij van morgen krachtige en innovatieve opleidingen, waarbij aandacht is voor
levensbeschouwelijke pluriformiteit. Samen met onze partners verzorgen we opleidingen, verlenen we
educatieve diensten en ontwikkelen we kennis voor ons brede beroepenveld.
Visie
* We ondersteunen studenten, leraren en basisscholen bij het geven van passend onderwijs voor elk kind.
We dragen bij aan landelijke, regionale en lokale expertise- en beleidsontwikkeling van onderwijs met
pedagogische kwaliteit, dat uitgaat van diversiteit en waarbij waarde(n)vol burgerschap van kinderen
centraal staat.
* We enthousiasmeren onze studenten passie te hebben voor hun vak en leren ze oog te hebben voor
individuele verschillen tussen leerlingen.
Wij willen studenten opleiden die als leraar het verschil kunnen maken. Gemotiveerde, professionele
leraren die oog hebben voor individuele verschillen tussen leerlingen in een multiculturele omgeving.
* We leiden leraren op die een rijke en veilige omgeving creëren, waarin kinderen geïnspireerd worden tot
leren. Leraren die kinderen laten excelleren en die met hart en verstand betrokken zijn bij hun
ontwikkeling, en die hun onderwijs afstemmen op hun behoeften.
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* We leren onze studenten kritisch te reflecteren op hun pedagogisch en didactisch handelen en open te
staan voor aanpassingen en verbeteringen. De aankomende leraren voelen zich verantwoordelijkheid
voor het onderwijs in de eigen klas en voor de kwaliteit van de school als geheel.
* Onze studenten krijgen veel mogelijkheden voor een brede ontwikkeling en ruimte om met hun eigen
talenten en ambities aan de slag te gaan.
Brede ontwikkeling studenten
Onze opleiding stimuleert een brede ontwikkeling van studenten. In onderstaand schema staan de
ontwikkelingsvelden (Expertgroep Kwaliteit Lerarenopleiding Primair Onderwijs, 2004).

Wetenschappelijk
fundament
leerinhouden

Theoretisch

Identiteitsontwikkeling

Leer- en
ontwikkelingstheorieën

Methodisch

Problemen bij leren
en ontwikkeling /
mogelijkheden /
belemmeringen

Pedagogiek en
didactiek

Opbouw, samenhang
en toepassingen

Praktisch

Leefwereld en
beleving van school
en leerinhouden

Schoolmethodes

Leerinhouden

Leerling

Leren

Leerinhoud

Figuur 1: Ontwikkelingsvelden van studenten (Expertgroep Kwaliteit Lerarenopleiding Primair Onderwijs, 2004).

Er zijn drie soorten kennis:
 kennis over de leerling (het kind);
 kennis over leren en onderwijzen;
 kennis van leerinhouden.
Deze drie soorten kennis hebben drie niveaus:
 praktisch, voor de directe beroepsuitoefening in de praktijk;
 methodisch, om leerlijnen te kunnen ontwerpen en individuele leerlingen een toegesneden
aanbod te kunnen geven, alsook om bij te dragen aan leren en onderwijzen in de school
(inductie);
 het theoretische niveau, om kennis en ervaring in een breder perspectief te kunnen plaatsen en
algemeen toepasbaar te maken (deductie).
Daarbij realiseren we ons dat studenten niet alles in detail kunnen leren, maar zich wel zodanig belangrijke
onderwijsconcepten/vakconcepten kunnen eigen maken dat zij op verschillende scholen kunnen werken.
De rijksoverheid stelt kennisbasis voor de vakken op de pabo’s centraal. Gezien de landelijke keuze voor
opbrengstgericht onderwijs zijn hierbij rekenen en taal belangrijke pijlers. Voor ons staat een
evenwichtige ontwikkeling van kinderen voorop. Daarom hechten wij aan álle vak- en vormingsgebieden
en hanteren we een brede kijk op ontwikkeling. We streven naar inhoudelijke samenhang tussen vakken.
We leren onze studenten vakoverstijgend en thematisch te werken, vanuit verschillende invalshoeken.
Ook maken ze zich belangrijke onderwijsconcepten eigen, zodat ze op verschillende scholen kunnen
werken.
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Samenwerken
Een leraar moet goed kunnen samenwerken met teamgenoten en met actoren in de omgeving. Hij moet
zich inzetten voor zijn eigen onderwijs en voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Het belang van
samenwerken, blijkt uit twee van de zeven competenties van het beroepsprofiel: samenwerken met
collega’s en samenwerken met de omgeving. Effectief leren samenwerken maakt daarom deel uit van het
curriculum van onze opleiding en van de begeleiding die de studenten krijgen.
Brede identiteit
De leraar heeft een identiteit als vakman of- vrouw die goed is in schoolvakken, maar ook een identiteit als
opvoeder. Onze opleiding benadrukt beide: de brede identiteit. We leiden studenten op die weten vanuit
welke waarden ze handelen en hoe ze die (kunnen) verbinden met hun pedagogisch en didactisch
werken. Ze worden zich bewust van professionele en persoonlijke waarden en normen vanuit hun eigen
(levensbeschouwelijke) opvattingen. Ze ontwikkelen kennis voor de beroepspraktijk en de context waarin
die functioneert (Kunneman, 1996).
De levensbeschouwelijke ontwikkeling is onderdeel van de persoonsvorming van studenten. Onze
opleiding is niet enkel gericht op levensbeschouwelijke vorming (smalle identiteit), maar we beschouwen
de levensbeschouwelijke visie als een vanzelfsprekend deel van het hele onderwijs (brede identiteit).
Hierom staat ook op dit onderdeel het ontwikkelen van een onderzoekende houding centraal in ons
curriculum.
Pedagogische en didactische kwaliteit
Om onze studenten goed op te leiden tot leraren met pedagogische en didactische kwaliteiten hanteren
we een aantal uitgangspunten:
 leraren van betekenis
 burgerschapsvorming
 practice what you preach
 onderzoekende houding
 hoge verwachtingen
Leraren van betekenis
We hechten op onze opleiding aan betrokkenheid, inspiratie, passie en enthousiasme (Stevens, 1997). Deze
begrippen dreigen soms verloren te gaan wanneer competenties, of Dublin-descriptoren (zie 4.3 e.v.)
worden vertaald in lijstjes die worden afgevinkt. Onze studenten krijgen de ruimte om te onderwijzen op
een manier die bij hen past. Ze moeten hun leerlingen kunnen stimuleren en hun ontwikkelingen volgen
en stimuleren. We leren ze hun onderwijs af te stemmen op de behoeften van kinderen. Zo leiden we
onze studenten op tot leerkrachten van betekenis, niet alleen voor de kinderen, ook voor de ouders van
deze kinderen.
Burgerschapsvorming
De pedagogische opdracht van het onderwijs komt tegenwoordig mede tot uitdrukking in de opdracht tot
burgerschapsvorming: het leren deelnemen aan pluriform samenleven op een betrokken, kritische en
sociaal verantwoordelijke wijze (Koeven & Leeman, 2010). We willen dat studenten zich ontwikkelen tot
verantwoordelijke deelnemers aan een samenleving die meer omvat dan hun eigen omgeving. We
bereiden ze voor om actief het begrip burgerschap in te vullen en om de visie en identiteit van de school
daarbij te betrekken. Curriculumonderdelen die hieraan bijdragen zijn: wereldoriëntatievakken,
identiteitsontwikkeling en levensbeschouwing, filosofie en democratie, geestelijke stromingen en
intercultureel onderwijs, de pedagogische opdracht van de school, het thema waardevol onderwijs en
afstudeerkringen rond burgerschapsvorming. We stimuleren wereldburgerschap door studenten de
mogelijkheid te geven om in het buitenland stages te doen en mee te doen aan internationale excursies.
Ook zijn er internationale ontmoetingen binnen en buiten de opleiding mogelijk.
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Practice what you preach
Goed onderwijs is strategisch, betekenisvol, authentiek, functioneel en interactief. Onder andere door
coöperatief leren, dat wil zeggen samenwerkend leren waarbij interactie en samenwerking tussen de
lerenden centraal staan. Dit geven we onze studenten als uitgangspunten voor het basisonderwijs mee en
zo richten wij onze opleiding ook in. De didactische uitgangspunten die we van de student verwachten in
het uitoefenen van zijn praktijk passen we zelf ook toe.
Brede talentontwikkeling
Naast wát je leert, is ook hoe je leert belangrijk. Het kind op de basisschool leert niet alleen wát het moet
weten, ook wáár het kennis kan vinden. Het gaat hierbij om leervermogen, leerstrategieën, leerstijlen. De
leraar moet weten hóe kinderen te inspireren. Multimediaal, met een dynamische visuele en auditieve
presentatie, verbaal en non-verbaal, wordt de leerling uitgedaagd te zoeken naar relevante kennis,
ervaringen en inzichten. Voor het curriculum betekent dit dat we veel belang hechten aan de kunstzinnige
vakken. De leraar in spe:
 gebruikt beeldinformatie adequaat;
 is competent in voordracht en overdracht via taal, mimiek, gebarentaal, lichaamstaal en
dramatisch vermogen;
 weet dat jonge kinderen vaak via het verhaal en melodie leren en handelt daar naar;
 weet hoe creatieve producten van kinderen inzicht geven in hun denken, voelen en motorische
mogelijkheden;
 kent het belang van divergent denken.
Onderzoekende houding
Kritisch een mening kunnen vormen en leren omgaan met individualiteit, gemeenschappelijkheid en
diversiteit maken deel uit van pedagogische kwaliteit (Leeman & Wardekker, 2004; Geerdink, Volman, &
Wardekker, 2006). Leraren moeten zich niet beperken tot eigen concepten. Daarom vinden we een
onderzoekende houding van onze studenten zo belangrijk, een die samengaat met een visie op onderwijs
die ze kunnen verwoorden. Het gaat om de basisschoolpraktijk, het eigen handelen en het kunnen
onderbouwen van opvattingen. Het stellen van vragen is een didactisch concept in hun onderwijspraktijk.
Ook zijn er vakken die de onderzoekende houding stimuleren, zoals natuur en techniek, en ontdekken en
waarnemen in de beeldende vorming. Praktijkonderzoek heeft een prominente plaats in het curriculum.
In navolging van Smaling (2005) gebruiken we het begrip normatieve professionaliteit voor het kunnen
expliciteren, reflectief beschouwen en met argumenten verantwoorden van een normatieve oriëntatie,
als richtsnoer bij het uitoefenen van een educatief beroep. Normatieve professionaliteit betekent voor
ons ook: permanent leren op basis van reflectie op het eigen handelen en de eigen normen en waarden.
(Leeman & Wardekker, 2010; Harinck, 2009).
Hoge verwachtingen
Op alle gebied hebben we hoge verwachtingen van onze studenten. Ze weten wat ze kunnen, wat ze nog
moeten en willen ontwikkelen en hoe ze dat moeten doen. We bieden hun enthousiaste, inspirerende
docenten die hen stimuleren en uitdagen.

3.3

Competentiegericht onderwijs

Het onderwijs van Hogeschool Inholland is competentiegericht. Hierbij wordt het aanleren van kennis en
vaardigheden gekoppeld aan handelen in de praktijk. Dit geeft meer resultaat dan alleen kennis en
vaardigheden aanleren, zeker wanneer praktische vraagstukken als uitgangspunt worden genomen.
De aankomende leraar moet het kennen en kunnen goed kunnen integreren. Deze beroepsgerichtheid
speelt een grote rol in onze opleiding. Wat de student in theorie leert, moet hem helpen in de praktijk.
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Andersom helpt de praktijk de student zijn kennis en inzichten verder te ontwikkelen. Om praktijk en
theorie goed te kunnen integreren bevorderen we het actief, betekenis- en toepassingsgericht,
zelfstandig en samenwerkend leren van de student. Zo beklijft kennis beter, wordt die beter begrepen en
is die bruikbaarder in de praktijk (Vermunt, 2008).
Onze studenten leren concepten en vaardigheden vanuit verschillende perspectieven en in verschillende
situaties toepassen. Ze kunnen ze werken in verschillende contexten.
In onderstaand schema wordt de verhouding tussen kennis, vaardigheden en de beroepstaak duidelijk
(Vroegindeweij & Coppoolse, 2010).

Figuur 2: Verhouding kennis, vaardigheden en de beroepstaak (Vroegindeweij & Coppoolse, 2010)

Een competentie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, opvattingen en persoonlijke
kenmerken, waarmee iemand adequaat kan handelen. Onze studenten verwerven algemene
competenties van het leraarschap en geven ze er een eigen invulling aan. Een competentie wordt ook wel
voorgesteld als een ijsberg. Het grootste deel is onzichtbaar, ‘onder de waterspiegel', zoals motivatie,
drijfveren, persoonlijke opvattingen en ervaringskennis. Wel zichtbaar is gedrag, wat iemand doet in de
beroepspraktijk en de beroepskennis. Alles wat niet zichtbaar is, beïnvloedt toch het handelen.
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Handelen /
Vaardigheden /
Beroepskennis

Ervaringskennis / Opvattingen / Motivatie,
Beroepshouding / Waarden en Normen/
Bezieling / Persoonlijkheidskenmerken

Zichtbare resultaten
Bepalende factoren

Figuur 3: Het beeld van de 'ijsberg' in relatie tot competenties

Visie op leren
Onder het model van competentiegericht onderwijs ligt een visie op leren ten grondslag. In de huidige
kennismaatschappij hebben hbo-opgeleiden niet genoeg aan kennis alleen. Het gaat steeds meer om
leervaardigheden, levenslang leren én om duurzaam professioneel handelen. Alleen vaardig zijn in het
toepassen van kennis is onvoldoende, het gaat ook om rekenschap afleggen en transparantie.
Persoonlijkheidsontwikkeling is hierbij van wezensbelang voor de hbo’er. Wij kijken daarom naar leren
met een sociaal-constructivistische blik. Het sociaal-constructivisme kent een aantal fundamenten:
Leren is contextgebonden
De student werkt in en met betekenisvolle situaties. Die motiveren hem en vergroten zijn inzicht in de
geldigheid of doelmatigheid ervan. Hierdoor krijgt de werkelijkheid steeds meer facetten.
Leren is een cumulatief proces
De student verbindt nieuwe kennis aan bestaande; het leerproces start met het activeren van
bestaande kennis en/of vaardigheden, maar ook trail and error en reflectie leiden tot leren.
Leren is een sociaal-constructief proces
De student bewerkt en relateert nieuwe ervaringen en informatie in wisselwerking met anderen.
Leren is een actief proces
Door tijdens het leerproces handelingen te verrichten, krijgt de student zicht op de betekenis en zin
van wat hij leert.
Leren is een doelgericht proces
De student wordt gestuurd door zelf gestelde doelen binnen de kaders van het beroepsprofiel en de
competentiematrix.
Leren is een sociaal proces
Leren gaat vaak beter als er opvattingen worden uitgewisseld en problemen behandeld worden
binnen een groep.
Vanuit sociaal-constructivistische uitgangspunten (Simons, Van der Linden, & Duffy, 2000) is onderwijs
met pedagogische kwaliteit de basis voor het leren. Hierbij staan centraal: actief leren, waarbij studenten
zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, daarop reflecteren en waarin zelfregulatie een rol
speelt, authentiek leren waarbij leren plaatsvindt in betekenisvolle situaties waarin de actualiteit belangrijk
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is, en coöperatief leren waarbij studenten leren in interactie met docenten, basisschoolleraren en elkaar.
Daarbij hebben wij oog voor diversiteit onder studenten.
Dit betekent dat onze opleiding de volgende didactische uitgangspunten heeft:
 nauw verbonden met ervaringen op de werkplek;
 inspelen op het aanwezige (werk)concept en daarop reflecteren;
 aansluiten bij eigen, authentieke vormen van leren;
 in herkenbare situaties verpakt, met concrete voorbeelden geïllustreerd;
 aanzetten tot activiteit en toepassing in de eigen werksituatie;
 in een vriendelijke, coöperatieve en gelijkwaardige sfeer uitgevoerd;
 samenhangende leerstof, met een duidelijke structuur en opbouw;
 flexibel in planning van de tijd binnen gestelde kaders:
 inbreng van eigen inzichten en inhouden.

3.4

Competenties van leerkracht: beroepsprofiel en opleidingsprofiel

De bekwaamheidseisen zijn landelijk vastgelegd en daarmee de zeven competenties van de leraar die het
uitgangspunt zijn voor de pabo’s van Inholland. Samen vormen ze het beroepsprofiel. Omdat ze gelden
voor het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs worden ze ook wel domeincompetenties genoemd.
De door ons uitgewerkte competenties noemen we opleidingscompetenties, oftewel het
opleidingsprofiel. De competenties voor primair onderwijs staan in de competentiewijzers
(School of Education Rotterdam/Haarlem, 2007).

Contexten en beroepstaken

Links in het schema staan de
domeincompetenties voor
het primaire proces. De
leraar moet goede relaties
kunnen opbouwen met
leerlingen en zorgen voor
een veilig pedagogisch
klimaat. Hij moet inhoudelijk
en didactisch goed
onderlegd zijn om te kunnen
onderwijzen. Hij moet
kunnen organiseren. In de
context van leerling + groep
laat de student zien welk
niveau hij heeft bereikt op
deze vier domeincompetenties.
Rechts in het schema staan
de competenties voor
samenwerking met collega's
en met de omgeving. In de
samenwerking werkt de
leraar mee aan de kwaliteit
van de schoolorganisatie en
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Leerling + groep

1. Interpersoonlijk
competent

Zorgt voor een prettig
leef- en werkklimaat in de
groep

2. Pedagogisch
competent

Zorgt voor een veilige
leeromgeving in de groep

3. Vakinhoudelijk
en didactisch
competent

Zorgt voor een krachtige
leeromgeving in de groep

4. Organisatorisch
competent

School + omgeving

5. Competent in
samenwerken met
collega’s

6. Competent in
samenwerken met de
omgeving

Zorgt voor overzicht en
taakgerichte sfeer in de
groep

7. Competent in reflectie en zelfsturing
Denkt na over beroepsopvatting en bekwaamheid en is
altijd bezig zich te professionaliseren en te ontwikkelen

Figuur 4: Ordening van competenties bij de Opleiding tot leraar basisonderwijs
(School of education Rotterdam/Haarlem, 2007)
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aan die van het onderwijs. Het spreekt voor zich dat daarin de andere competenties doorklinken. De
zevende competentie is een voorwaardelijke: de (aankomend) leraar is een lerende professional. Deze
competentie bepaalt mede in hoeverre iemand in staat is de andere zes competenties te verwerven en
verder te ontwikkelen.

3.5

Beroepsrollen en competenties

Vanaf dag één begint de student met praktijkleren, een integraal onderdeel van zijn opleiding. In de
praktijk past hij kennis en vaardigheden toe die hij in theorie heeft geleerd. Tegelijkertijd is de praktijk een
opzichzelfstaande leersituatie, waar de competenties geïntegreerd worden ingezet. Die kunnen dan ook
niet op zich worden beschouwd. Competenties krijgen betekenis door het handelen in de praktijk.
In hoofdstuk 4 is de relatie tussen rollen en competenties en het beoordelen van de ontwikkeling daarvan
uitgewerkt.
De student ontwikkelt gedurende zijn opleiding de vijf rollen en houdt zijn vorderingen bij in het
bekwaamheidsdossier. Steeds bepaalt hij, in samenwerking met praktijk- en/of studiebegeleider, hoever
hij is in de rollen en hoe hij zich daarin verder kan ontwikkelen. Om de student handvatten te bieden,
hebben we voor elke rol specifieke indicatoren geformuleerd, gebaseerd op wat de student moet weten
en kunnen. In het dossier documenteert hij zijn ontwikkeling met relevante bewijsstukken.
Een bijzonder instrument voor de ondersteuning van de student in de praktijk is een digitale applicatie,
waarin verschillende beroepstaken zijn uitgewerkt aan de hand van voorbeelden, zowel in de vorm van
indicatoren als in korte videofilmpjes.
Leerwerktaken
Per onderwijsperiode stellen we een praktijkthema vast. Dit is een pedagogisch en/of didactisch
onderwerp dat aansluit bij de praktijk van het jonge, of oudere kind en de fase waarin de student zich
bevindt. Hieraan zijn praktijktrainingen gekoppeld die de student uitvoert.
Na elke uitgevoerde taak wordt het niveau van de student bepaald: hoe zelfstandig was hij, hoe volledig in
de uitvoering, en hoe complex was de taak? De student gebruikt hierbij de hiervoor beschreven kbsapplicatie (kenmerkende beroepssituatie), waarin hij de casuïstiek kan bekijken en beoordelen en eigen
ervaringen kan toevoegen.
Sommige beroepstaken zijn verplicht: leerwerktaken. Deze zijn afgeleid van een van de vijf professionele
rollen van de leraar. De leerwerktaken zijn uitgewerkt in oplopende complexiteit en zo geformuleerd dat
de student ze kan laten aansluiten bij zijn praktijksituatie.
De leerwerktaken hebben een hele-taak-benadering. Het zijn reële taken die veelvuldig in de praktijk
voorkomen, steeds op een hoger, complexer niveau, en/of taken die meer zelfstandigheid behoeven in de
uitvoering. We onderscheiden de volgende niveaus:
 observeren (herkent wat er speelt, maar vertaalt dat niet in handelen);
 assisteren (student assisteert leraar);
 begeleid worden (leraar begeleidt en ondersteunt student waar nodig);
 zelfstandig (student krijgt begeleiding op afstand).
De leerwerktaken zijn algemeen pedagogisch-didactisch opgesteld. Bijvoorbeeld: coöperatief leren,
klassenmanagement, ICT-e, voorlezen en vertellen.
 De leerwerktaak bevat extra informatie die nodig is om de taak uit te kunnen voeren.
 De leerwerktaak bevat informatie die nodig is om de taak direct te kunnen uitvoeren. Het gaat
hier om kennis die tijdens het uitvoeren van leerwerktaken wordt aangeboden c.q. verworven.
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Professional in de opleiding

Professional in de praktijk

Zeven competenties

Vijf rollen

(Reflectie op het handelen)

(Reflectie op het handelen)

(interpersoonlijk, pedagogisch,
vakinhoudelijk, didactisch en
organisatorisch competent,
competent in samenwerken en in
reflectie en zelfsturing )

(uitvoerder van onderwijs,
ontwerper van onderwijs,
onderzoeker in de praktijk,
teamlid en begeleider, en
lerende professional)

Beroepspraktijk

Figuur 5: Relatie rollen en competenties

3.6

Kennisbasis en reflectie op ontwikkeling

Zowel bij het toepassen van kennis als bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen komt de onderzoeker
tot zijn recht. Kennis inzetten is deductie als een algemene methode toepasbaar wordt gemaakt binnen
een specifieke situatie. Het is inductie als kennis, die in een specifieke situatie is opgedaan, wordt
uitgebouwd tot een algemeen toepasbare methodiek. In dit geval draagt de leraar bij aan de ontwikkeling
van het beroep.
De kennisbasis van de leraar is landelijk vastgelegd in 16 verschillende kennisbasisdocumenten. Ze gaan
over generieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden, en ze betreffen vakinhoudelijke en
vakdidactische kennis en vaardigheden. We bieden de volgende vakken aan:











Nederlands
rekenen/wiskunde
pedagogiek
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek en geschiedenis)
kunst (muziek, beeldende vorming, drama en dans)
Engels
godsdienstige vorming (geestelijke stromingen en levensbeschouwelijke vorming)
bewegingsonderwijs
schrijven
logopedie

De doelstellingen van deze vakken zijn gebaseerd op de landelijke kennisbasis3. De kennisbasis omvat
kennis over leren, onderwijzen en over de inhoud. De student moet ze op drie niveaus beheersen:





Praktisch: de beroepsuitoefening in de praktijk.
Methodisch: de aankomende leraar kan leerlijnen ontwikkelen en een leeraanbod dat
toegesneden is op individuele leerlingen; ook kan hij hiermee bijdragen aan het beleid voor leren
en onderwijzen in zijn school (inductie).
Theoretisch: hij kan de relevantie van kennis beoordelen en ervaringskennis in een breder
perspectief plaatsen, zodat die algemener toepasbaar wordt (deductie).

Reflectie draagt bij aan ontwikkeling. Daarin onderscheiden we:
 Reflectie op ervaringen: op gebeurtenissen die zich voordeden tijdens het leerproces en de
daarna ondernomen activiteiten.

3

Op het moment van schrijven zijn de kennisbases rekenen en Nederlands generiek formeel vastgesteld. De

kennisbases voor de overige vakken nog niet. Desondanks zijn ook deze leidend voor ons curriculum.

30

Visie en verantwoording 2012-2017 - Opleiding tot leraar basisonderwijs, Hogeschool Inholland



Reflectie op ontwikkeling: terugblikken op de eigen ontwikkeling in een bepaalde periode en het
niveau dat werd bereikt.

Reflectie op ervaringen vindt plaats na leeractiviteiten en beroepstaken. Reflectie op ontwikkeling ligt op
een hoger abstractieniveau en is gekoppeld aan het persoonlijk ontwikkelingsplan. De conclusies die
worden getrokken, hebben gevolgen voor het persoonlijk ontwikkelingsplan, want de student stelt vast in
hoeverre hij aan de competenties voldoet en wat hem nog te doen staat. Op een nog hoger
abstractieniveau reflecteert de student op zijn profiel als vakman. Hij reflecteert op zijn persoonlijke
competentieprofiel in relatie tot de visie die hij heeft op het beroep. Dit spiegelt hij aan het actuele
beroepsprofiel.
Door te reflecteren wordt de student bewuster van de reeds afgelegde leerweg en de activiteiten die nog
op stapel staan.

3.7

Visie op Samen Opleiden met het werkveld

Het domein OLL trekt samen op met basisscholen om studenten tot vakbekwame leerkrachten op te
leiden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid werken we aan onderwijs waarin
leren en opleiden een belangrijke plaats blijven houden. Samen Opleiden veronderstelt ook een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de inhoud en de uitvoering van de lerarenopleiding.
Mede afhankelijk van de samenwerkingsvorm streven de opleiding en een basisschool(bestuur) hierbij
een of meerdere van de volgende doelstellingen na:
 verbeteren van het leren en de resultaten van de studenten;
 opleiden en verder bekwamen van aankomende en zittende leraren, en van andere
(aankomende) professionals in scholen en opleiding;
 zorgen voor toegepast onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van opleiding, docenten,
school en leraren;
 het verbeteren van basisschool én opleiding door leergemeenschappen te vormen, waarbij
school, student en opleiding zich verder kunnen ontwikkelen;
 zorgen voor praktijkvoorbeelden (best practices) waar andere scholen en opleidingen kennis van
kunnen nemen.
De verschillende vormen van samenwerking worden in het volgende schema beschreven. Sommige
scholen bevinden zich in een tussenvorm. In overleg met de scholen stellen we vast vanuit welke visie we
Samen Opleiden. Samen zorgen we ervoor dat we de voorwaarden optimaliseren die bijdragen aan de
kwaliteit van het praktijkleren. Het is belangrijk dat de studenten in de praktijk verschillende
onderwijsconcepten kunnen herkennen en daarin functioneren. De basisscholen geven de studenten dan
ook de ruimte voor het toepassen van verschillende pedagogische en didactische aanpakken en ze staan
open voor hun initiatieven (zie figuur 6).
In de Kwaliteitsagenda Scholen voor morgen (OCW, 2007) wordt opbrengstgericht werken bepleit: leraren
moeten hun onderwijs zo inrichten dat de leeropbrengsten van kinderen centraal staan. Alleen door het
systematisch verzamelen van ontwikkelingsgegevens van de leerlingen en het gericht analyseren van die
data is het mogelijk de onderwijsaanpak te vernieuwen en die op de vorderingen van de leerlingen af te
stemmen. Echter, we kiezen hierbij niet voor een productgerichte, maar voor een procesgerichte aanpak.
Het is belangrijk dat onze studenten de leerlingvolgsystemen niet alleen beoordelen op de resultaten van
de leerlingen, maar ook naar het leerproces en naar hun eigen handelen kijken. We leren onze studenten
vanuit pedagogisch perspectief te kijken en werkvormen evidence based te beoordelen op relevantie.
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Figuur 6: Varianten in Samen Opleiden

Naast de pedagogische kwaliteit van het onderwijs, vinden we de persoonlijke ontwikkeling van de
student belangrijk. Behalve basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, zijn die de opbrengst van het
onderwijs. Zo kiezen we voor een integrale benadering van pedagogisch en opbrengstgericht handelen.
Veel hangt af van de kwaliteit van de leerwerkplek: de scholen met wie we Samen Opleiden.
Een goed voorbeeld van onze samenwerking zijn de kenniskringen: de opleidingsschool verbindt hiermee
het opleiden van leraren met praktijkgericht onderzoek door leraren (in opleiding). Zo worden
professionalisering, onderwijsvernieuwing en schoolontwikkeling met elkaar verbonden.
De lectoraten van het domein OLL spelen hierin een belangrijke rol. In kenniskringen participeren
medewerkers van lectoraten, studenten en leerkrachten samen rondom bepaalde thema’s. Door Samen
Opleiden neemt onderzoek door studenten en leraren een steeds belangrijkere plaats in.
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4.

Fasering en niveauverantwoording

De Opleiding leraar basisonderwijs van Inholland bestaat uit drie niveaus. Ze worden in dit hoofdstuk
beschreven, samen met de daarbij behorende fasetoetsen. Aansluitend worden deze niveaus
verantwoord.

4.1

Niveaus en fasetoetsen

Het ontwikkelen van competenties is een cyclisch proces van verdieping en verbreding, dat vooral in de
praktijk van het onderwijzen plaatsvindt. Hoe de student tijdens zijn stage functioneert, bepaalt dan ook
het door hem bereikte niveau, vooral waar het gaat om de vijf rollen van de leerkracht en de daarvan
afgeleide taken en indicatoren. Het bereikte niveau wordt bepaald door de complexiteit van de taken die
hij uitvoert, de mate van zelfstandigheid van de student, en hoe volledig de uitgevoerde handelingen zijn
(zie ook Leerwerktaken, paragraaf 3.5).
We onderscheiden in de competentieontwikkeling drie niveaus, waarvoor we taakomschrijvingen hebben
ontwikkeld van wat de student moet kunnen, zijn mate van zelfstandigheid en in hoeverre hij iets onder
eigen verantwoordelijkheid moet doen. De drie niveaus zijn gekoppeld aan de praktijkbeoordeling,
inclusief bekwaamheidsdossier, en aan de fasetoetsen in korte opleidingsvarianten.
In de fasetoetsen stellen we vast of de student voldoet aan alle eisen die bij het niveau van
competentieontwikkeling horen. Het gaat er dus niet om of de student een geboden leerweg heeft
afgelegd. In het Verantwoordingsdocument verkorte deeltijd (2013) wordt de fasetoetsing nader toegelicht
en verantwoord.
De niveaus die de student binnen de Opleiding tot leraar basisonderwijs van Inholland kan halen, zijn:
 niveau 1: beroepsgeschikt (propedeuse)
 niveau 2: professionaliseringsbekwaam
 niveau 3: startbekwaam (bachelor)
Na het eerste leerjaar moet duidelijk zijn voor student en opleiding of hij de juiste beroepskeuze heeft
gemaakt, ofwel beroepsgeschikt is (niveau 1). In de tweede fase wordt duidelijk of de student zich
voldoende heeft ontwikkeld om aan de afstudeerfase te beginnen. Hij moet zelfstandig onderwijs kunnen
geven aan alle groepen in het basisonderwijs. Ook wordt er gekeken naar zijn ontwikkeling op het gebied
van speciale leerlingenzorg. Na de tweede fase heeft de student het kerncurriculum doorlopen. Dit
betekent dat hij de kennisbasis beheerst zoals landelijk is afgesproken en getoetst. De student is dan
professionaliseringsbekwaam (niveau 2).
In de laatste fase van de opleiding werkt de student zelfstandig in een groep die past bij zijn
afstudeerrichting: jonge of oudere kind. In die fase groeit hij naar startbekwaam (niveau 3). Hij kan
omgaan met de vijf rollen en alle beroepshandelingen uitvoeren in verschillende situaties. In deze fase van
de opleiding krijgen persoonlijke profilering, talenten, ambities en interesses de ruimte. Het niveau
startbekwaam wordt aangetoond op basis van een aantal proeven van bekwaamheid .
Competenties en rollen
Het handelen van de leraar bekijken we vanuit de competenties en vanuit de rollen. De niveaus bepalen
we aan de hand van:
 De mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid: studenten die een competentie beter
beheersen tonen meer zelfstandigheid.
 De mate van complexiteit van de context: studenten functioneren in steeds complexere situaties.
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De mate van volledigheid van de handeling: studenten die een competentie beter beheersen,
hebben binnen die competentie andere en meer vaardigheden.

De zeven competenties staan uitgebreid beschreven in bijlage 5 > Beschrijving opleidingscompetenties.

Criterium

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

van
Beroepsgeschikt

via
Professionaliseringsbekwaam
Met toezicht en
onder begeleiding naar
zelfstandig
(gedeelde sturing)
Complex

naar
Startbekwaam

Analyseren (m.b.v.
theorie), plannen,
uitvoeren, (zelf-)
evalueren

Toepassen,
evalueren, standpunt
bepalen, verantwoorden

Mate van zelfstandigheid Begeleiding
en verantwoordelijkheid (docentsturing)

Mate van complexiteit
van de context
Mate van volledigheid
van de handeling

Eenvoudig
Observeren,
oriënteren, assisteren en
verwoorden

Zelfstandig en
zelfverantwoordelijk
(zelfsturing)
Professioneel

Tabel 1: Fasen in de Opleiding leraar basisonderwijs

Competentieomschrijvingen zijn relatief abstract. Om toch goed te kunnen reflecteren op de ontwikkeling
zijn de competenties geconcretiseerd in gedragsindicatoren, uitgewerkt voor de drie niveaus. Omdat de
grenzen van de competenties niet scherp zijn en persoonlijke kwaliteiten ook een rol spelen, kan de
student eigen indicatoren toevoegen die hij zelf belangrijk acht. Indicatoren en taakomschrijvingen zijn
hiermee de hulpmiddelen waarmee de student kan reflecteren op zijn competentiegroei .
Een volledig overzicht van de competenties, taakomschrijvingen en indicatoren staat in de
Competentiewijzer (School of Education Rotterdam/Haarlem, Competentiewijzer Bachelor of Education
Primair Onderwijs, 2007).

4.2

Ontwikkeling van kennisniveaus

Tijdens de studie neemt de moeilijkheidsgraad van de beroepstaken toe. Gaandeweg moeten de zeven
competenties steeds meer geïntegreerd worden ingezet, en moet de student soepel kunnen schakelen
tussen de vijf rollen. Analoog hieraan vermeerdert zijn kennis. Aan theoretische kennis verbindt de
student zijn ervaringskennis: niet alleen rijker en gedifferentieerder, ook veel wendbaarder. Hiermee kan
de student de juiste methodiek kiezen en/of ontwerpen (inductie), en kan hij bijdragen aan verdere
ontwikkeling van het beroep (deductie). Dit gebeurt vooral in de rol van onderzoeker. De ontwikkeling van
de kennisniveaus — een gelaagde structuur van expliciete kennis tot bekwaamheid — stellen we als volgt
voor (Miller, 1990):
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Handelen
Does
Shows how
Knows how
Weten

Knows

Figuur 7: Ontwikkeling van kennisniveaus (Miller, 1990)

Deze ontwikkeling van expliciete kennis naar wendbare expertise is een indicator voor de ontwikkeling
van de student. Daarom leggen we in elk niveau een relatie met de kenmerken van de kennisbasis, en met
de bijbehorende taken.

4.3

Dublin-descriptoren

Binnen Europa zijn afspraken gemaakt om diploma’s die in de lidstaten zijn verworven gelijkwaardig en
uitwisselbaar te laten zijn. Het hiervoor ontworpen bachelor- en master-systeem is tevens bedoeld om de
internationale standaarden voor het hoger onderwijs te waarborgen. In de Dublin-descriptoren zijn de
criteria voor deze degrees vastgelegd.
In onderstaand overzicht staan de Dublin-descriptoren en de kwalificaties per niveau, waarbij gekozen is
voor een beperkte beschrijvingen ten behoeve van de eenduidigheid en bruikbaarheid (NVAO, 2008).
Dublin-descriptoren
Verworven kennis en inzicht
(kwaliteit van de kennisbasis)

Kennis en inzicht toepassen
(probleemoplossend handelen)

Oordeelvorming
(beroepsvisie en positionering)

Kwalificaties bachelor

Kwalificaties master

Student heeft aantoonbare
kennis van het vakgebied,
voortbouwend op verworven
kennis uit het voortgezet
onderwijs. Hij maakt gebruik
van gespecialiseerde
handboeken bij de uitoefening
van het beroep en is op de
hoogte van actuele
ontwikkelingen.

Student heeft aantoonbare
kennis op het vakgebied die
voortbouwt op kennis en inzicht
van het niveau bachelor, en dit
ook overtreft. Hij kan op grond
hiervan een bijdrage aan
kennisontwikkeling leveren, bij
voorkeur in de context van
onderzoek.

Student past kennis en inzicht
toe binnen een professionele
benadering van het werk en kan
oplossingen ontwikkelen voor
problemen in het vakgebied.

Student past kennis en
probleemoplossend vermogen
toe in nieuwe en onbekende
situaties binnen een bredere
context in relatie tot het
vakgebied. Kan omgaan met
complexe materie en weet
kennis te integreren.

Student kan relevante
informatie verzamelen en
interpreteren, en op basis

Student kan een oordeel vormen
op basis van onvolledige of
beperkte informatie en kan dit
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Communicatie
(presenteren en overdragen)

Leervaardigheden
(reflectie en zelfsturing)

daarvan een oordeel vormen en
verantwoorden met behulp van
goede argumenten.

verantwoorden in relatie tot de
consequenties die verbonden zijn
aan het toepassen van eigen
inzichten en oordelen.

Student kan informatie, ideeën
en oplossingen overbrengen op
een publiek van niet-specialisten
en specialisten.

Student kan conclusies, inclusief
onderliggende kennis, motieven
en overwegingen aan een publiek
van zowel niet-specialisten als
specialisten verduidelijken.

Student heeft leervaardigheden
die nodig zijn om een
vervolgstudie met succes af te
ronden, waarbij een hoge mate
van zelfstandigheid wordt
verwacht.

Student heeft leervaardigheden
die nodig zijn om een
vervolgstudie met succes af te
ronden, waarbij sprake is van
autonomie en zelfsturing.

Tabel 2: Dublin-descriptoren, bachelor en master kwalificaties

De twee niveaus zijn richtinggevend voor het eindniveau van bachelor en master. De kwalificaties voor de
tussenliggende niveaus maken duidelijk welke stappen de student moet zetten om het vereiste niveau
binnen de gestelde tijd te bereiken. Hierna beschrijven we de eisen voor de verschillende niveaus.

4.4

Beroepsgeschikt

In de eerste fase van de opleiding heeft de student nog geen volledig beeld van de beroepsrollen en
bijbehorende aspecten (Fransen, 2007). Hij maakt kennis met het beroep en met deeltaken, en hij voert
onder directe begeleiding taken uit in de praktijk. In deze fase verkent de student de complexiteit van het
leraarschap, relateert de uitkomsten daarvan aan zijn eigen kwaliteiten en motivatie, en samen met de
opleiders beoordeelt hij of hij geschikt is voor het vak.
In deze periode krijgt de student kennis van de onderzoekcyclus en basale onderzoekvaardigheden, en
doet hij beperkt praktijkgericht onderzoek. Via literatuuronderzoek verwerft hij theoretische vakkennis.
Hij werkt als lerende professional aan vaardigheden voor reflectie en zelfsturing. In de eerste (en tweede)
fase ligt de nadruk dan ook op de rollen die gericht zijn op het verzorgen en ontwerpen van onderwijs, en
op het ontwikkelen van de eerste vier beroepscompetenties. In deze fase is hij vooral gericht op zichzelf
als student in opleiding
Na een succesvolle afronding is de student beroepsgeschikt. Bij het behalen van de eerste fasetoets
voldoet hij aan de eisen die gelden voor het bindend studieadvies (BSA). Van een student die
beroepsgeschikt is (niveau 1) verwachten we dat hij de opleiding met succes afrondt binnen de tijd die
daarvoor staat.
Niveau beroepsgeschikt (fasetoets 1)
Professionele rol
Uitvoerder van
onderwijs
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Pedagogisch
competent
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Weten
→ Praktische kennis op het terrein van
groepsdynamica, leefwereld van
leerlingen en communicatie.
→ Kennis over sociaal-emotionele
ontwikkeling van leerlingen.
→ Leertheoretisch basiskennis en
kennis over opvoedingstheorieën.

Kunnen
→ Toont een open houding in de omgang
met kinderen
→ Is nieuwsgierig en onderzoekend naar
wat kinderen drijft en beweegt
→ Onderkent het belang van prettig
werkklimaat, maakt contact met
leerlingen en zorgt ervoor dat zij met
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→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Organisatorisch
competent

→ Basiskennis op de onderscheiden
vak- en vormingsgebieden.
→ Praktische kennis op het gebied van
klassenmanagement.

→

→

→
→
Ontwerper van
onderwijs
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Pedagogisch
competent
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Organisatorisch
competent
Onderzoeker in de
praktijk
Competenties:

→ Kennis van didactisch modellen, zoals
directe instructie en kennis van
activeren van voorkennis en
aanbrengen van betekenisvolle
context
→ Basiskennis over kenmerken en
structuur van methodes die in het
onderwijs worden gebruikt.
→ Kennis over de werkwijze van het
onderzoeksmatig ontwerpen van
onderwijs.

→ Draagt bij aan inrichting van een
leeromgeving, die veilig is en rijk, en
die voldoende uitdaging biedt.
→ Draagt bij aan verrijking van het
leeraanbod en meer specifiek aan de
verrijking van methodelessen.

→ Inzicht in de onderzoekscyclus als
grondpatroon voor praktijkgericht
onderzoek.

→ Geeft blijk van een onderzoekende
houding.
→ Participeert in vormen van beperkt
praktijkgericht onderzoek.
→ Beheerst informatievaardigheden en
past die toe binnen vormen van
(literatuur)onderzoek.

→ Kennis over functie en principes van
peer-review.

→ Participeert effectief in processen van
peer-review in de opleiding.
→ Kan omgaan met feedback van
medestudenten en begeleiders en kan
relevante feedback geven.
→ Kan effectief samenwerken met
medestudenten in studietaken.

→ Inzicht in de bekwaamheidseisen van
het beroep.
→ Inzicht in betekenis van reflectie en
sturingsvaardigheden binnen
leerprocessen.
→ Inzicht in vormen van reflectie in
relatie tot sturing en beoordeling van
de eigen ontwikkeling.

→ Toont interesse in ontwikkelingen in
het beroep.
→ Reflecteert op eigen handelen en
formuleert leervragen.
→ Gebruikt feedback adequaat en is in
staat zijn ontwikkeling zichtbaar te
maken.

→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Competent in
reflectie en
zelfsturing
Teamlid en
begeleider
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Competent in
samenwerken
met collega’s
Lerende
professional
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Competent in
reflectie en
zelfsturing

hem contact kunnen maken en zich op
hun gemak voelen.
Beheerst principes van effectieve
leerkrachtcommunicatie en hanteert
adequaat taalgebruik.
Bereidt onderwijsactiviteiten
systematisch voor en voert die uit,
hanteert daarbij motiverende
werkvormen en past verworven kennis
uit de leer- en vormingsgebieden toe.
Ordent leermaterialen en draagt zorg
voor toegankelijkheid ervan.
Komt afspraken na en organiseert
eigen werkzaamheden adequaat.

Uitvoering van beroepstaken met beperkte moeilijkheidsgraad onder directe sturing en begeleiding.
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4.5

Professionaliseringsbekwaam

In de tweede fase bouwt de student voort op de kennismaking met het basisonderwijs die hij heeft
opgedaan tijdens zijn stage. Hij bekwaamt zich in het vak en streeft ernaar steeds moeilijkere taken uit te
voeren. Aanvankelijk geeft hij onderwijs aan een groep leerlingen, gaandeweg bouwt hij routine op en kan
hij aandacht schenken aan een grotere groep en aan individuele verschillen tussen leerlingen. Hierin
opereert hij steeds soepeler. Aan het eind van deze periode kan de student zelfstandig het onderwijs
verzorgen in alle groepen van het primair onderwijs en is hij professionaliseringsbekwaam. Dit betekent
dat hij zelfstandig zijn ontwikkeling tot leraar kan vormgeven. In deze fase kijken we in het bijzonder ook
naar zijn kennis en vaardigheden betreffende adaptief en passend onderwijs, naar het goed gebruiken van
het leerlingvolgsysteem, en naar het werken met groeps- en individuele handelingsplannen. De student is
in deze periode meer dan ervoor betrokken op de leerling.
De student opereert in de tweede fase vooral in de rol van uitvoerder en ontwerper van onderwijs. Tijdens
zijn stage draagt hij bij aan praktijkgericht onderzoek en/of voert hij zelfstandig zulk onderzoek uit. Als
teamlid en begeleider werkt hij samen met medestudenten. Als lerende professional werkt hij aan
vaardigheden op het gebied van reflectie en zelfsturing.
Niveau professionaliseringsbekwaam (fasetoets 2)
Professionele rol
Uitvoerder van
onderwijs
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Pedagogisch
competent
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Organisatorisch
competent
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Weten

Kunnen

→ Praktische kennis op het terrein van
groepsdynamica, leefwereld van
leerlingen en (interculturele)
communicatie.
→ Kennis over sociaal-emotionele en
morele ontwikkelingsverloop.
→ Basiskennis over problemen in de
ontwikkeling van kinderen en over de
mogelijke aanpak ervan.
→ Leertheoretische kennis en kennis
over opvoedingstheorieën.
→ Kennis over leerinhouden op de vaken vormingsgebieden en in de
samenhang en toepassingen.
→ Basiskennis over leerproblemen en
de aanpak van die problemen.
→ Praktische en methodische kennis in
relatie tot klassenmanagement.
→ Kennis van kenmerkende aspecten
van verschillende culturen,
wereldreligies, sociaaleconomische
en culturele achtergronden van
leerlingen en de impact hiervan op de
identiteitsvorming van leerlingen.
→ Kennis over de rol en invloed van
taalbeheersing bij leren en hoe er
mee om te gaan.

→ Toont een open houding in de omgang
met kinderen.
→ Is nieuwsgierig en onderzoekend naar
wat kinderen drijft en beweegt.
→ Maakt contact met leerlingen, zorgt
voor een prettig werkklimaat, richt
zich op stimuleren gewenst gedrag.
→ Toont een positieve waardering en
benadering van diversiteit en gaat uit
van de kracht en de kwaliteit van het
individu.
→ Communiceert effectief, maakt
gebruik van gespreksvaardigheden en
ondersteunt groepsprocessen.
→ Ondersteunt onder begeleiding de
leerlingen met problemen volgens
daartoe ontwikkelde aanpak.
→ Bereidt een reeks leeractiviteiten voor
en voert ze uit, maakt gebruik van
motiverende werkvormen, en past
verworven kennis daarbij toe.
→ Maakt effectief gebruik van (digitale
media en zorgt voor rijke
leeromgevingen.
→ Schakelt effectief tussen instructie en
individuele leerlingbegeleiding.
→ Draagt zorg voor de uitvoering van
individuele handelingsplannen.
→ Draagt zorg voor een uitnodigende en
veilige leeromgeving.
→ Komt afspraken na en organiseert
eigen werk adequaat.
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Ontwerper van
onderwijs
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Pedagogisch
competent
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Organisatorisch
competent
→ Competent in
samenwerken
met collega’s

Onderzoeker in de
praktijk
Competenties:
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Competent in
reflectie en
zelfsturing

Teamlid en
begeleider
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Competent in
samenwerken
met collega’s
→ Competent in
samenwerken
met omgeving

→ Kennis van betekenis en opbouw van
leerlijnen.
→ Basiskennis over wetenschappelijk
fundament onder leerinhouden.
→ Kennis van de werkwijze van het
onderzoeksmatig ontwerpen van
onderwijs.
→ Kennis over het ontwerpen van op
individuele leerlingen afgestemde
leerarrangementen.
→ Heeft kennis van
onderwijsarrangementen voor
zelfstandig leren en samenwerkend
leren.

→ Draagt bij aan de verrijking van het
leeraanbod en meer specifiek aan de
verrijking van methodelessen.
→ Ontwerpt een leeraanbod voor een
vak- of vormingsgebied, passend
binnen de doelen en opbouw van het
programma die voor leerlingen
betekenisvol en relevant zijn en die
passen in de logica van de vakopbouw.
→ Ontwerpt op basis daarvan
gevarieerde leeractiviteiten die voor de
leerlingen uitvoerbaar zijn, waaruit zij
eventueel kunnen kiezen en die hen
aanzetten tot zelfwerkzaamheid.
→ Ontwerpt leerlijnen en thematisch
onderwijs.
→ Evalueert de effecten van
leeractiviteiten en stelt ze zo nodig bij,
voor de hele groep maar ook voor
individuele leerlingen.
→ Ontwerpt met collega’s individuele
leerarrangementen.
→ Ontwerpt een taalbewuste aanpak in
het onderwijs vanuit het bewustzijn
dat taalontwikkeling (schoolse,
academische, abstracte taalvaardigheden) van essentieel belang is
voor de schoolcarrière van een kind.

→ Kennis van de onderzoekscyclus in
praktijkgericht onderzoek.
→ Kennis van gangbare methoden bij
dataverzameling en de toepassing
ervan.
→ Basiskennis over verantwoorden van
onderzoek.
→ Kennis over het rapporteren en
presenteren van onderzoek.
→ Heeft kennis van
leerlingvolgsystemen en van het
toepassen van trendanalyses.

→ Beheerst informatievaardigheden en
past ze toe binnen onderzoek.
→ Participeert in ontwerp/uitvoering van
praktijkgericht onderzoek.
→ Kan een interview voorbereiden en
afnemen, en daarover rapporteren.
→ Kan observeren en de observaties
registreren en verantwoorden.
→ Kan diagnostisch onderzoek van
leerlingen (mede) uitvoeren.
→ Gaat bij het ontwerpen van onderwijs
uit van (analyses) van toetsresultaten.
→ Meet de resultaten van zijn onderwijs
en past het vervolgaanbod hier op af.

→ Kennis over principe en procedures
van peer-review en peer-feedback.
→ Basiskennis over intervisie en de
toepassing binnen de opleiding.
→ Praktische kennis over het omgaan
met een leerlingvolgsysteem.

→ Participeert effectief in procedures van
peer-review en peer-feedback.
→ Is begeleidbaar en werkt effectief
samen met medestudenten en met
begeleiders.
→ Opereert effectief binnen een vorm
van intervisie.
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Lerende
professional
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent.
→ Competent in
samenwerken
met collega’s.
→ Competent in
samenwerken
met de
omgeving.
→ Competent in
reflectie en
zelfsturing.

→ Inzicht in bekwaamheidseisen en in
actuele ontwikkelingen.
→ Kennis van vormen van reflectie in
relatie tot sturing en beoordeling van
de eigen ontwikkeling.

→ Reflecteert op eigen handelen en
eigen professionele ontwikkeling.
→ Maakt beargumenteerde keuzes in
eigen leerweg en documenteert de
resultaten adequaat.

Uitvoering van beroepstaken met toenemende moeilijkheidsgraad en afnemende sturing en begeleiding.

4.6

Startbekwaam

In de derde en laatste fase leert de student zich ook te richten op collega's en op het samenwerken met
ouders en andere professionals. Hij functioneert op het niveau van de schoolorganisatie. Steeds meer
raakt hij naast betrokken op de organisatie ook betrokken op de samenleving, een kenmerk van de
vakman. Na een succesvolle afronding is hij startbekwaam en volgt de certificering als bachelor of
education. De afgestudeerde is in alle rollen actief en kan zich goed zelfstandig in de beroepspraktijk
verder ontwikkelen.
Niveau startbekwaam (fasetoets 3)
Professionele rol

Weten

Kunnen

Uitvoerder van
onderwijs
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Pedagogisch
competent
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Organisatorisch
competent

→ Praktische kennis op het terrein van
groepsdynamica, leefwereld van
leerlingen en communicatie.
→ Kennis over sociaal-emotionele en
morele ontwikkelingsverloop van
kinderen en over problemen die zich
in die ontwikkeling kunnen voordoen
en weet hoe die problemen in de
praktijk te signaleren en daarmee om
te gaan.
→ Kennis van proces van zingeving,
waardenontwikkeling en
identiteitsvorming, en culturele
bepaaldheid daarvan.
→ Leertheoretische kennis en kennis
over opvoedingstheorieën.
→ Kennis over leerinhouden op de vaken vormingsgebieden en in de
samenhang en toepassingen.
→ Praktische en methodische kennis in
relatie tot klassenmanagement.
→ Kennis over leren en de problemen
die zich daarbij kunnen voordoen.

→ Toont een open houding in de omgang
met kinderen.
→ Is nieuwsgierig en onderzoekend naar
wat kinderen drijft en beweegt.
→ Maakt contact met leerlingen, zorgt
voor een prettig werkklimaat, richt
zich op het stimuleren van gewenst
gedrag.
→ Communiceert effectief, beheerst
gespreksvaardigheden en ondersteunt
groepsprocessen.
→ Stemt zijn gedrag af op de culturele
achtergrond, leeftijd en het gedrag van
leerlingen en verantwoordt dit.
→ Heeft een planmatige manier in
omgaan met leerlingen met
gedragsproblemen of problemen met
werkhouding, voert dat uit en
evalueert het resultaat.
→ Vormt zich een goed beeld van het
sociale klimaat in een groep, van het
welbevinden van de leerlingen binnen
die groep en van de vorderingen die zij
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→ Kennis over de rol en invloed van
taalbeheersing bij leren en hoe er
mee om te gaan.
→ Praktische kennis over de aanpak van
problemen bij ontwikkeling en leren.

→

→

→

→

→

→
→

→
→

→
Ontwerper van
onderwijs
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Pedagogisch
competent
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Organisatorisch
competent
→ Competent in
samenwerken
met collega’s

→ Kennis van betekenis en opbouw van
leerlijnen.
→ Basiskennis over wetenschappelijk
fundament onder leerinhouden.
→ Kennis van de werkwijze van het
onderzoeksmatig ontwerpen van
onderwijs.
→ Kennis over rol/functie van media in
leerprocessen.
→ Kennis over het ontwerpen van op
individuele leerling afgestemd
leerarrangement.

maken op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Ontwerpt op basis daarvan, zo nodig
samen met collega’s, een passende
aanpak of benadering om de groep
leerlingen te begeleiden naar een veilig
en harmonisch leef- en werkklimaat.
Signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele,
morele en/of leerontwikkeling van
individuele leerlingen.
Is in staat te bepalen wanneer
verwijzing van individuele leerlingen
naar andere deskundigen nodig is en
weet dan ook adequaat te verwijzen.
Bereidt de leeractiviteiten of leerlijn
voor, voert dit uit en evalueert het
resultaat, waarbij hij differentieert naar
individuele leerlingen.
Gebruikt activerende, motiverende
werkvormen en verbindt leren in de
school met leren buiten de school.
Maakt effectief gebruik van media en
zorgt voor rijke leeromgevingen.
Schakelt effectief tussen instructie en
individuele leerlingbegeleiding, en
tussen aansturen en begeleiden.
Begeleidt leerlingen met problemen bij
hun individueel programma.
Biedt een kader waarbinnen de leerlingen hun eigen leerproces kunnen
vormgeven en helpt de leerlingen
daarbij en kan daarbinnen leiden,
begeleiden, bemiddelen, stimuleren en
confronteren.
Komt afspraken na en organiseert
eigen werk adequaat.

→ Draagt bij aan de verrijking van het
leeraanbod en meer specifiek aan de
verrijking van methodelessen.
→ Ontwerpt een leeraanbod voor een
vak- of vormingsgebied, passend
binnen de doelen en opbouw van het
programma.
→ Legt relaties tussen leergebieden en
draagt bij aan ontwikkelen van geïntegreerd, vakoverschrijdend onderwijs.
→ Betrekt waar mogelijk leerlingen bij
ontwerp van het leeraanbod en bij het
inrichten van de leeromgeving.
→ Maakt effectief gebruik van nieuwe
media in onderwijsontwerpen.
→ Ontwerpt, met inbreng van leerling,
individuele leerarrangementen.
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Onderzoeker in de
praktijk
Competenties:
→ Vakinhoudelijk
en didactisch
competent
→ Competent in
reflectie en
zelfsturing

Teamlid en
begeleider
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Competent in
samenwerken
met collega’s
→ Competent in
samenwerken
met de
omgeving
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→ Kennis van de onderzoekscyclus in
praktijkgericht onderzoek.
→ Basiskennis van soorten onderzoek
en de functie ervan.
→ Kennis van gangbare methoden bij
dataverzameling en de toepassing
ervan.
→ Kennis over het verantwoorden van
onderzoek.
→ Kennis van het rapporteren over
onderzoek.

→ Beheerst informatievaardigheden en
past ze toe binnen verschillende
vormen van onderzoek.
→ Kan zelfstandig een praktijkgericht
onderzoek ontwerpen, uitvoeren en
evalueren.
→ Kan aan de hand van
evaluatie(onderzoek) bepaalde
praktijken bijstellen.
→ Kan een interview voorbereiden en
afnemen, en daarover rapporteren.
→ Kan observeren en de observaties
registreren en verantwoorden.
→ Kan een helder onderzoeksrapport
schrijven en onderzoeksresultaten
presenteren.

→ Kennis over principes en procedure
van peer-review, peer-feedback, en
peer-teaching.
→ Kennis over intervisie en over
detoepassing ervan in de praktijk.
→ Kennis over het omgaan met een
leerlingvolgsysteem en manieren om
het eigen werk toegankelijk te
administreren.
→ Kennis over organisatievormen en
bestuursvormen in het po en iIs op de
hoogte van de professionele
infrastructuur waarvan de school
onderdeel is.
→ Basiskennis over modellen voor de
kwaliteitszorg en methodieken voor
schoolontwikkeling.
→ Basiskennis over de professionele
structuur waar de school deel van
uitmaakt.
→ Kennis over organisatorische
aspecten van verschillende soorten
leeromgevingen in de school.
→ Is bekend met de leefwereld van
ouders of verzorgers en weet hoe
daarmee rekening te houden in eigen
doen en laten als leraar.

→ Levert een constructieve bijdrage aan
verschillende vormen van overleg en
samenwerken op school.
→ Is dienstbaar zonder daarbij eigen
grenzen te overschrijden en is
begeleidbaar.
→ Toont zich betrokken bij collega's in
samenwerkingsrelaties.
→ Consulteert collega's bij problemen en
helpt waar nodig.
→ Participeert effectief in procedures van
peer-review, peer-feedback, en peerteaching.
→ Wisselt werk uit en werkt samen bij
ontwerpen, uitvoeren en evalueren
van het onderwijs.
→ Deelt informatie die voor de voortgang
van het werk van belang is met
collega’s en maakt gebruik van de
informatie van collega’s.
→ Kan klasoverstijgende projecten inrichten en werkzaamheden zoals zorgstructuur en onderwijsverbetering.
→ Draagt constructief bij aan overleg
gericht op de ontwikkeling van de
school.
→ Gebruikt ICT effectief in het kader van
samenwerking.
→ Kan op een adequate en professionele
manier communiceren, zowel
mondeling als schriftelijk, over zaken
die het onderwijs betreffen.
→ Voert 10-minuten gesprekken met
ouders en verantwoordt daarin de
aanpak van hun kind.
→ Staat, met ondersteuning, ouders te
woord in lastige situaties.
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→ Neemt op een constructieve manier
deel aan verschillende vormen van
overleg met mensen en instellingen
buiten de school.
→ Verantwoordt eigen professionele
opvattingen en werkwijze met
betrekking tot een leerling aan ouders
en andere belanghebbenden en past in
gezamenlijk overleg zo nodig het eigen
werk met die leerling aan.
Lerende
professional
Competenties:
→ Interpersoonlijk
competent
→ Competent in
samenwerken
met collega’s
→ Competent in
samenwerken
met de
omgeving
→ Competent in
reflectie en
zelfsturing

→ Inzicht in bekwaamheidseisen en in
actuele ontwikkelingen op terreinen
die relevant zijn voor het onderwijs.
→ Kennis van de onderwijspraktijk in
andere scholen voor po en scholen
voor vervolgonderwijs.
→ Kennis van vormen van reflectie in
relatie tot sturing en beoordeling van
de eigen ontwikkeling.

→ Reflecteert op eigen handelen en
eigen professionele ontwikkeling.
→ Onderzoekt eigen opvattingen en visie
en staat open voor de visie en
opvattingen van anderen.
→ Is zich bewust van de eigen aannames,
(voor)oordelen, waarden, normen,
voorkeuren en blinde vlekken.
→ Toont bereidheid tot reflectie op het
relativeren van het eigen
gedragsrepertoire en geeft ruimte aan
verschillende visies op de
werkelijkheid.
→ Maakt beargumenteerde keuzes in
eigen leerweg en documenteert de
resultaten adequaat.
→ Geeft zelfstandig vorm aan eigen
professionele profilering en aan de
ontwikkeling van de eigen
bekwaamheid, op basis van een goede
analyse van de eigen competenties.
→ Draagt bij aan beleid van de school en
verbindt eigen ontwikkeling aan de
door de school gewenste koers.

Zelfstandige uitvoering van relatief complexe volledige beroepstaken in verschillende praktijksituaties.
De fasetoetsen, kennisbasis en het handelingsrepertoire spelen ook een rol bij het vaststellen van eerder
verworven competenties (EVC). Hiermee kan worden vastgesteld in welke fase van de opleiding een
student kan instromen. De fasetoetsen zijn namelijk onafhankelijk van de gevolgde leerweg.
In bijlage 2 wordt het niveau bachelor verantwoord voor de vijf rollen en gerelateerd aan de Dublindescriptoren met bijbehorende beheersingsindicatoren.
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5.

Inrichting van de opleiding

Dit hoofdstuk behandelt het opleidingsprofiel van de pabo’s van Inholland, de structuur van de opleiding
en de leerlijnen, alsook de positie van de praktijk, de toetsing en begeleiding, en de inrichting van de
leeromgeving.

5.1

Opleidingsprofiel

Sinds enkele jaren heeft Inholland de major-minor-structuur binnen de opleidingen losgelaten. Hierdoor is
het mogelijk om meer variatie aan te brengen binnen kern- en profieldelen, en kan de inhoud beter
worden afgestemd op landelijke afspraken en behoeften vanuit het werkveld.
Kerndeel
In het kerncurriculum staat de vakbekwaamheid als leraar centraal, inclusief de domeincompetenties
(SBL-competenties). De student verwerft alle kennis en vaardigheden die hij als leraar basisonderwijs
moet hebben. De generieke basiskennis voor pedagogiek, psychologie en sociologie komt uitvoerig aan
bod, alsook de landelijk vastgestelde kennisbasis voor de schoolvakken. Kennis en vaardigheden
aangaande onderzoek lopen als een rode draad door tot het einde van de afstudeerrichting.
Profieldeel
In het profielgedeelte kan de student zich verbreden, verdiepen en verrijken met:
 verplichte afstudeerrichting jonge of oudere kind (respectievelijk 2-8 jaar en 9-14 jaar);
 verplichte denominatie (protestants-christelijk, katholiek, openbaar);
 verplicht keuzeonderwijs: de student kiest twee blokken. Die kunnen verdiepend (binnen een
pabo-vak) of verbredend zijn (zoals bijvoorbeeld specialisatie voorschoolse educatie of vmbo - zie
hieronder). Ook kan het keuzeaanbod vakprofilering betreffen (voor het overzicht zie bijlage 6).
 afstudeeronderzoek.
Afstudeerrichting
Binnen de pabo onderscheiden we twee afstudeerrichtingen: jonge kind of oudere kind. De genoemde
afstudeerrichtingen zijn vormgegeven binnen de keuzeblokken, de context-specifieke uitwerking van
onderzoeksopdrachten, en in het praktijkleren.
Denominatie
Een keuze voor denominatie is verplicht. Meer hierover in de paragraaf Levensbeschouwing (2.1).
Keuzeonderwijs
Met een keuzeblok kan de student dieper ingaan op een bepaalde rol, een specifiek leergebied, of een
ander beroepsaspect van het leraarschap. De student kan zijn keuze afstemmen op persoonlijke
voorkeuren, talenten en ambities, en die laten aansluiten bij zijn keuze voor een bepaalde
leeftijdscategorie. Met een keuzeblok ontwikkelt de student aanvullende competenties voor het
leraarschap.
De keuze van de student is niet vrijblijvend, want hij moet vooraf verantwoorden hoe het gekozen
onderwijspakket bijdraagt aan zijn professionele ontwikkeling. Een verbredend keuzeonderwijspakket kan
een competentie verrijken of een nieuwe toevoegen. Binnen de slb-lijn wordt de studenten vanaf eind
tweede jaar begeleid in het maken van zijn keuzes. Het keuzeonderwijs is voor de studenten beschreven
in een keuzegids. Enkele voorbeelden van keuzeonderwijs zijn: vakspecialist rekenen-wiskunde of taal,
intern cultuurcoördinator, VMBO, VVE. De profilering oudere kind binnen het primair onderwijs grenst aan
de sectoren voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, want onderwijzen in de eerste fase vmbo lijkt in
een aantal opzichten op het werk in de hogere groepen van het primair onderwijs.
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Afstudeeronderzoek
Voor zijn afstudeeronderzoek ter grootte van 10 EC kan de student kiezen uit verschillende
afstudeerkringen en thema’s.
Bi-diplomering
Bij het ontwerpen van het pabo-curriculum werken we samen met de opleidingen tot leraar in het
voortgezet onderwijs, in het beroepsonderwijs en in de volwasseneneducatie (vo/bve). Hierdoor kunnen
bevoegdheden makkelijk met elkaar worden verbonden en op elkaar aansluiten. De student kan zo met
relatief weinig extra studietijd beide bevoegdheden verwerven (bi-diplomering: pabo en bijvoorbeeld
tweedegraads Nederlands).

5.2

De drie leerlijnen

We kiezen voor drie leerlijnen:
 vakinhoudelijke en didactische lijn
 thema-/onderzoekslijn
 praktijk-/slb-lijn
De vakinhoudelijke en didactische lijn richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van de kennisbasis en de
vakspecifieke inhoud en didactiek. Vakdocenten begeleiden en beoordelen de student; die wordt
ondersteunt vanuit de zelfstudieomgeving.
De thema-/onderzoekslijn is bedoeld om de kennisbasis verder te ontwikkelen door theoretische kennis te
verbinden met ervaringskennis in ontwerp- en onderzoeksopdrachten (inductie en deductie). Studenten
dragen bij aan de verdere ontwikkeling van kennis en worden in dit proces begeleid en beoordeeld door
een tutor vanuit de opleiding. Het doel is de kennisbasis uit te breiden en wendbaar te maken (transfer).
Zo heeft deze leerlijn een schakelfunctie tussen de beide andere leerlijnen: expliciete kennis wordt
verbonden met impliciete kennis.
In de praktijk-/slb-lijn zet de student alle kennis geïntegreerd in de praktijk in. Met trainingen en
leerwerktaken oefent de student algemene leerkrachtvaardigheden. Hij wordt begeleid en beoordeeld
door praktijkbegeleiders en de studieloopbaanbegeleider (slb’er). In zijn portfolio — met daarin het
bekwaamheidsdossier — worden zijn ontwikkelingen bijgehouden.

Praktijk-/slb-lijn (brede vakbekwaamheid als leraar)
Begeleiding en beoordeling door slb’er en praktijkbegeleiders met inzet portfolio
Thema-/onderzoekslijn (onderzoeken en ontwerpen)
Vormen van samenwerkend leren met begeleiding en beoordeling door de tutor
Vakinhoudelijke en didactische lijn (kennisbasis)
Begeleiding en beoordeling door vakexperts
Figuur 8: De drie leerlijnen
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De drie leerlijnen vertegenwoordigen de drie perspectieven binnen de professionele ontwikkeling.
Onderling zijn ze sterk met elkaar verbonden. Kennis en ervaring die is opgedaan in de praktijk worden
gekoppeld aan de vakinhoudelijke en didactische leerlijn. Ze zijn onderwerp van opdrachten en
onderzoekstaken in de thematische leerlijn. Opbrengsten van ontwerp en onderzoek worden vervolgens
weer toegepast in de praktijk. Zo ontstaan betekenisvolle verbindingen en leiden we studenten op tot
leraren met rijke en wendbare kennis.
In het competentiegericht onderwijs neemt het leren in de praktijk een belangrijke plaats in: tijdens de
stages worden competenties zichtbaar en worden ze verder ontwikkeld. De student werkt vanaf het
begin van zijn opleiding ook in de praktijk van de basisschool. Hij leert eerst door het observeren van
ervaren leraren, maar gaandeweg steeds meer door eigen ervaring op te doen. Het praktijkleren
verschuift zo gedurende de opleiding van leren van de praktijk naar leren in de praktijk.
We streven naar een optimale samenwerking met scholen voor basisonderwijs en de schoolbesturen. De
relatie tussen het leren op de opleiding en leren in de praktijk heeft onze voortdurende aandacht (zie
figuur 6: Varianten in Samen Opleiden), en we doen er veel aan om stagiairs en basisscholen goed met
elkaar te laten matchen. Zo zijn de studenten verzekerd van passende stages ten behoeve van hun
opleiding tot leraar basisonderwijs, en weten de basisscholen dat er op onze pabo’s goed aandacht wordt
besteed aan hun vraagstukken.
De propedeuse is in het Onderwijs- en examenreglement vastgesteld op 60 credits. Wanneer deze
studiepunten zijn behaald, wordt er een propedeutisch getuigschrift uitgereikt en is de student
beroepsgeschikt. De student laat zien de SBL-competenties op basisniveau jaar 1 te beheersen en te
voldoen aan de kennis- en vaardigheidsdoelen van de verschillende vakken. Om door te mogen naar de
volgende fase moet de student voldoen aan de BSA-eisen. Naast de kwantitatieve eis van 50 credits, moet
de student aan de kwalitatieve eisen voldoen, te weten: een voldoende voor de landelijke toetsen
Nederlands en rekenen/wiskunde, en een voldoende beoordeling van de praktijk.
In de fase professionaliseringsbekwaam verwerft en beheerst de student kennis en vaardigheden die zijn
vastgelegd in de landelijke kennisbasis van de verschillende vakgebieden (Meijerink, 2012). Voor de
vakgebieden Nederlands en rekenen/wiskunde wordt aan het einde van deze fase een landelijke
kennisbasistoets afgenomen. Voor de overige vakgebieden laat de student zien de kennisbasis te
beheersen als hij de onderwijseenheden met een voldoende heeft afgerond. Het onderwijs wordt voor elk
vakgebied in afzonderlijke onderwijseenheden aangeboden.
De fase startbekwaam begint na tweeënhalf jaar en loopt door tot het einde van de vierjarige opleiding.
De student kiest de afstudeerrichting: jonge kind (2 t/m 8 jaar) of oudere kind (8 t/m 14 jaar). Daarnaast
maakt hij een denominatieve keuze. Deze dekt het profieldeel van de landelijk vastgestelde kennisbasis
voor geestelijke stromingen. Ook kiest de student voor een vakgebied waarin hij zich wil profileren, of
voor vmbo of sbo.
Het keuzeonderwijs bestaat uit 2 x 15 credits. Van het keuzeonderwijs zijn 5 credits voor toegepast
praktijkonderzoek. De onderzoekslijn mondt uit in het afstudeeronderzoek van 10 credits aan het eind van
de opleiding.
Het specifieke programma voor de afstudeerrichting jonge kind of oudere kind bestaat uit stage
(30 credits), het onderwijskundig ontwerp (5 credits), vakvisie en verdieping (5 credits) en het
bekwaamheidsdossier fase 3 (5 credits).

Visie en verantwoording 2012-2017 - Opleiding tot leraar basisonderwijs, Hogeschool Inholland

47

Het keuzeonderwijs betreft vooral specifieke expertise voor het vak voor de groepen 1 tot en met 8. Het is
mogelijk om het afstudeeronderzoek te richten op onderwerpen die samenvallen met de
afstudeerrichting.
De verschillende fasen en het principe van de drie leerlijnen zijn uitgewerkt in het macrorooster, waarin
het curriculum van de reguliere opleiding is verdeeld in zestien onderwijsperiodes van tien weken.
Informatie over de onderwijseenheden staat in het Onderwijs- en examenreglement van de Opleiding. Ze
zijn verder uitgewerkt in studiehandleidingen. Het macrorooster van de Opleiding tot leraar basisonderwijs
is opgenomen als bijlage 3.

5.3

Toetsing

Onze visie op competentiegericht leren is van invloed op onze manier van opleiden, toetsen en
beoordelen.
Eigenschappen:
 een sterke relatie met de beroepspraktijk;
 een krachtig ontwikkelde leeromgeving;
 centraal stellen van de persoonlijke ontwikkeling en competentiegroei van de student.
Uitgangspunten toetsen
 Toetsen is een centraal onderdeel van het onderwijs en het curriculum. Het kadert hoe studenten
leren en wat studenten bereiken. Het beïnvloedt het leren van studenten in het hoger onderwijs
in belangrijke mate.
 Toetsen is het beoordelen of het werk van de studenten voldoet aan de gestelde normen.
Docenten en assessoren zijn belast met deze verantwoordelijkheid. We willen echter ook dat de
leraren in spe blijven leren. Hierom leren we ze een oordeel te geven over hun eigen werk en dat
van anderen.
 De studenten moeten de kwaliteit van werk (theoretisch en praktisch) kunnen herkennen en die
kunnen relateren aan hun eigen kennis en praktijk. Zo kunnen ze hun eigen kwaliteit bevorderen.
 De lerarenopleidingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van (toekomstige) leraren door ze
strikt rechtvaardig te toetsen en beoordelen. Rechtvaardig doordat studenten per
programmaonderdeel — ongeacht hun leerroute — op gelijke wijze worden beoordeeld. Op
basis van beoordelingscriteria en prestatie-indicatoren kan de opleiding strikt onderbouwde
uitspraken doen over behaalde resultaten op het terrein van:
o wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen voor leraren (competenties Wet BIO);
o internationale eisen voor het bachelor-niveau (Dublin-descriptoren);
o pedagogische en vakdidactische kennisbasis voor leraren (vakcriteria).
Competentiegericht toetsen
Toetsen van competenties betekent dat we vaststellen of de student de benodigde kennis en
vaardigheden kan inzetten bij taken en problemen die hij tegenkomt in de uitoefening van het
leraarschap. Omdat dit alleen kan worden aangetoond in de praktijk, maakt een portfolio-assessment
altijd deel uit van de toetsing, naast het toetsen van de kennisbasis en vaardigheden. Competentiegericht
toetsen is altijd een combinatie van vormen. Ze omvat ook onderliggende factoren die van invloed
(kunnen) zijn, zoals persoonlijke visie en motivatie. De student kan daar zelf op reflecteren. De omvang
van de kennisbasis wordt getoetst met specifieke kennistoetsen. De kwaliteit en wendbaarheid ervan
blijken uit de opbrengsten van ontwerp- en onderzoeksopdrachten. In het handelen laat de student zien
hoe hij kennis productief maakt in een specifieke praktijksituatie. De verschillende toetsvormen zijn
gerelateerd aan het model van de competentie:
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Assessment, observatie,
praktijkbeoordeling, reflectie
(ervaring en ontwikkeling)
Onderzoek en ontwerp (product)
Handelen,
expliciete kennis,
motorische vaardigheden
Impliciete kennis, cognitieve vaardigheden
beroepsopvatting, beroepsattitude
motivatie, bezieling, kernkwaliteiten

Kennistoetsen (reproductie),
toepassen kennis (casustoets)

Reflectie, testen,
zelfonderzoek

Figuur 9: Aspecten van een competentie ('ijsbergmodel') in relatie tot vormen van toetsing

Verantwoordelijkheid toetsen
Het toetsen in de vakinhoudelijke en didactische leerlijn is primair de verantwoordelijkheid van de
vakexperts. Die in de thema/onderzoekslijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de tutor die het
proces van werkend leren begeleidt in samenwerking met de vakgroep pedagogiek/onderwijskunde,
aangevuld door beoordelaars op specifieke thema’s. De toetsing in de praktijk/slb-lijn is de
verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleiders en de studieloopbaanbegeleiders. Studenten hebben een
rol door self assessment en peer assessment. Onafhankelijke, voor de taak geschoolde assessoren, worden
ingezet voor de fasetoetsen. Het bovenstaande is verder uitgewerkt in het toetsbeleid (Rader, 2012) en
toetsplan (Rader, 2013).

5.4

Didactische uitgangspunten opleiding

Onze opleiding is leertheoretisch gestoeld op een (sociaal)constructivistische en ontwikkelingsgerichte
visie. Studenten actualiseren de kennis die ze hebben en bouwen erop voort. Ze worden uitgedaagd om
individueel en samen met anderen buiten bestaande kaders te denken en te werken. In het beroepsprofiel
beschrijft de opleiding haar beeld van een goede leerkracht. Middels competenties en indicatoren is
geconcretiseerd welk leerkrachtgedrag daarbij hoort. Dat wat we van studenten vragen doen we als
docenten voor: practice what you preach. Hieronder beschrijven we onze eigen didactische
uitgangspunten.
De docent is een inspirerend voorbeeld en een rolmodel voor de studenten en geeft het onderwijs zo
vorm dat hij:
 de onderzoekende houding van studenten aanspreekt;
 uitgaat van verschillen tussen studenten en zijn handelen aanpast op de onderwijsbehoeften van
de student;
 hoge verwachtingen heeft van studenten;
 ontwikkelingsgerichte feedback geeft;
 gebruikmaakt van (ICT-)rijke leeromgevingen;
 studenten zelf actief en in toenemende mate verantwoordelijk maakt voor hun leerproces;
 transfer tussen theorie en praktijk stimuleert en actuele ontwikkelingen in het onderwijs betrekt;
 het pedagogisch en didactisch handelen expliciteert en onderbouwt met en voor studenten en
collega’s;
 openstaat voor feedback en de eigen ontwikkeling zichtbaar maakt.
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Persoonlijke begeleiding
De begeleiding van de student in de verschillende leerlijnen werd hierboven beschreven (5.2).
De slb’er begeleidt de student persoonlijk in zijn studieloopbaan en beroepsontwikkeling. Een belangrijk
uitgangspunt hierbij is het stimuleren van de zelfsturing door de student, dat mede gebeurt door het
trainen van reflectie- en sturingsvaardigheden. De student moet zich ontwikkelen tot lerende
professional, die na certificering zijn eigen ontwikkeling zelfstandig verder kan vormgeven. De begeleiding
heeft dan ook het karakter van scaffolding, een verbeelde steiger: de begeleiding wordt geboden die
nodig is, maar neemt af naarmate de student meer zelfsturing heeft.
Werkvormen
De werkvormen van de docent moeten bijdragen aan kennisoverdracht, -constructie en -circulatie, en zo
bevorderen dat studenten geïnformeerd blijven en nieuwsgierig kijken naar hun rol in de praktijk van het
basisonderwijs. Afhankelijk van de leerdoelen hebben we verschillende werkvormen, die rechtdoen aan
de verschillen tussen studenten: werkbijeenkomsten, e-learning, interactieve hoorcolleges, intervisie,
themadagen, studiedagen en excursies. Daarnaast zijn er opdrachten waaraan studenten onbegeleid
individueel, of in groepen werken. We hanteren verschillende werkvormen waarbij ICT kan worden
ingezet, zoals:

bespreking van literatuur in groepen

rollenspellen en opnames

uitwisseling en presentaties

bespreking van casussen uit de eigen praktijk van de student

Lagerhuis-discussies en stellingenwerk

analyseren en synthetiseren van casussen door:
o
individuele activiteiten afwisselen met groepsactiviteiten
o
werken aan en bespreken van denk-, ontwerp, uitvoer- en reflectieopdrachten
o
divergerende en convergerende werkvormen en opdrachten
o
van theorie naar praktijk en van praktijk naar theorie (o.a. gastdocenten).
Groeperingsvormen
In de dag- en avondopleiding kennen we verschillende groeperingsvormen:
 Hoorcolleges; verschillende klassen komen hierbij samen. In hoorcolleges worden bepaalde
onderzoekstaken of vakmodules geïntroduceerd.
 Klassen; een klas bestaat uit maximaal 30 studenten van hetzelfde jaar (twee taakgroepen) en is
heterogeen van samenstelling. De vakinhoudelijke en didactische leerlijn worden in
klassenverband gevolgd, evenals een deel van de ondersteunende trainingen binnen de
praktijklijn/slb en de onderzoeksateliers. De praktijkgerichte trainingen zijn handelingsgerichte
trainingen in pedagogische en didactische vaardigheden. De onderzoeksateliers zijn lessen en
trainingen waarin kennis en vaardigheden centraal staan op het gebied van toegepast
praktijkonderzoek.
 Taakgroepen; een taakgroep bestaat uit maximaal 15 studenten van eenzelfde jaar, verdeeld in
een aantal teams. In de thema/onderzoekslijn geven tutoren begeleiding en ondersteuning aan
studentgroepen bij allerlei vormen van samenwerkend leren.
 Slb-groepen; een slb-groep is dezelfde als de taakgroep, maar nu onder begeleiding van een
studieloopbaanbegeleider. De persoonlijke begeleiding van de studenten staat in deze groep
voorop.
 Onderzoekskringen; een onderzoekskring bestaat uit maximaal 10 studenten. De studenten
voeren onderzoek uit binnen hetzelfde thema. Ze werken onder een onderzoeksbegeleider. In de
bijeenkomsten wordt enerzijds instructie gegeven op inhoud en methodiek, anderzijds geven de
studenten elkaar feedback. Onderzoekskringen richten zich op het afstudeeronderzoek.
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Themadagen: elke jaargroep heeft jaarlijks themadagen en/of -weken: de studenten verdiepen
zich in een multidisciplinair thema dat aansluit bij het leerwerktraject. Hierbij zijn gastdocenten
aanwezig, worden workshops gegeven en zijn de studenten actief betrokken. Voorbeelden zijn
thema’s als identiteit, veilige school, cultuur, sport- en speldagen. Themadagen zijn vaak in het
begin van een nieuwe periode en omvatten gemiddeld 2,5 dag.
Vieringen en ontmoetingen met alle studenten en docenten.

Wie de DigiPabo volgt, krijgt geen colleges op de opleiding. Studenten hebben via een online
communicatieplatform (Blackboard) contact met elkaar, met begeleiders en vakdocenten. Deze variant
vraagt veel zelfdiscipline en zelfstandigheid. Het volgen van een studie op afstand is dan ook niet voor
iedereen geschikt. Om studenten hierin tegemoet te komen hebben we een tussenvorm ontwikkeld: de
blended variant (Dordrecht). Deze variant heeft acht contactdagen per jaar waarop vooral aandacht wordt
besteed aan praktische vaardigheden.
Een kritische succesfactor voor het studeren op afstand is dat de student zich verbonden weet en voelt bij
een groep. Om die reden worden studenten ingedeeld in klassen van maximaal 20 studenten groot, onder
begeleiding van een studieloopbaanbegeleider. Die is het eerste aanspreekpunt voor de student voor
vragen over de studievoortgang. Studenten kunnen producten, zoals ontwikkelingsplannen en
videomateriaal delen en van feedback voorzien. In tweede lijn zijn vakdocenten via discussieforums te
raadplegen over inhoudelijke zaken met betrekking tot modules uit het curriculum. Voorts is de
leeromgeving die ook voor reguliere studenten geldt (zie paragraaf 5.5), voor DigiPabo-studenten de aorta
van hun studie.

5.5

Inrichting van de leeromgeving

Bij competentiegericht onderwijs is de leeromgeving een combinatie van opleiding en de beroepspraktijk.
Daarnaast wordt de elektronische leeromgeving steeds belangrijker naarmate er meer mee mogelijk is.
Ook gezien de kenmerken van onze studenten is werken en communiceren in een digitale omgeving
steeds vanzelfsprekender. De digitale leeromgeving komt ook tegemoet aan de grotere behoefte aan
flexibiliteit in het onderwijs en mogelijkheden voor persoonlijke leerroutes, daar productie en verspreiding
van leerinhouden digitaal veel eenvoudiger is, en er nieuwe mogelijkheden voor communicatie binnen de
praktijk bijkomen. Studeren wordt zo een combinatie van synchroon werken — direct contact tussen
docent/tutor en student, en tussen studenten onderling — en asynchroon werken — niet tijd- en
plaatsgebonden contact tussen docent/tutor en student.
Een introductie of een brainstorm vereist dat student(en) en docent bijeenkomen op dezelfde plaats en
tijd. Zelfstudie, werken aan een individuele opdracht en uitwisselen van feedback kan op een gewenst
tijdstip, zolang het werk maar wordt afgerond binnen de overeengekomen afspraken. Binnen de DigiPabo
hebben we al veel ervaring opgedaan met de digitale leeromgeving, zowel bij individuele leerprocessen
als bij de ondersteuning van samenwerkend leren.
Een visie op de toekomst van de digitale leeromgeving is beschreven in Visiestuk integratie ICT-e in het
curriculum domein Onderwijs, Leren & Levensbeschouwing (Bottema, Feld, & Pronk, 2012).
Een optimale combinatie van de fysieke en digitale leeromgeving maakt dat begeleiding en ondersteuning
kan worden afgestemd op de kenmerken van verschillende doelgroepen in de opleiding. Zo kunnen we
onderwijs op verschillende manieren aanbieden en ondersteunen, en kunnen we inspelen op de
groeiende diversiteit binnen de studentenpopulatie.
Onze opleidingen werken met LeerNetwerkEducatie (LNE) als digitale omgeving:
www.leernetwerkeducatie.nl. Hieronder hangen verschillende applicaties:
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In Onderwijsplein worden alle leermaterialen beheerd, zodat er ook kwaliteitscontrole kan
plaatsvinden. Het actualiseren van het materiaal is in handen van de eigenaren; studenten kunnen
gericht zoeken en filteren op basis van een persoonlijk profiel. Ze vinden hier
studiehandleidingen, readers, aanvullend lesmateriaal, ondersteunende web lectures, links naar
andere bronnen, etc. Ook docenten hebben er een eigen ruimte om onderwijsmaterialen uit te
wisselen.
Het Praktijkplein is een communicatieplatform tussen het instituut en de praktijkscholen. Hiermee
wordt de kwaliteitszorg van het praktijkleren versterkt en kan elke student gekoppeld worden
aan een gewenste en passende praktijkleeromgeving. De begeleiding van de stage wordt
hiermee verbeterd, omdat alle communicatie en afstemming via dit platform gaat. Ook de
communicatie over de voortgang van de student in de praktijk.
De KBS-site bevat beschrijvingen van kenmerkende beroepstaken. Om het gevarieerde beroep
van leraar overzichtelijk in beeld te brengen heeft Inholland het handelen beschreven in 25
beroepstaken, ondergebracht in zeven clusters. De KBS-applicatie biedt structuur en inspiratie
doordat aan elke beroepstaak casussen zijn verbonden.
De EduWiki is een vrijplaats van kennis en kunde. Hier wordt kennis verzameld over het
leraarschap. In het bijzonder zijn er kernbegrippen beschreven die een leraar moet kennen en
beheersen om zijn vak adequaat uit te voeren. Het voordeel van deze applicatie is dat het een
open systeem is waaraan iedereen kan bijdragen.
De vacaturebank is een gratis service voor gebruikers met een LNE-account. Ze is een overzicht
van openstaande vacatures voor onderwijzend personeel bij scholen, besturen en
lerarenopleidingen met een account op het LNE. Vacatures kunnen worden geplaatst
door schoolbeheerders en -besturen en praktijkbureaus.

Verder is er nog de simulatieomgeving Teams Maken Scholen. Die biedt studenten de mogelijkheid om een
(virtuele) basisschool op te richten en zich als team van die school te ontwikkelen en te presenteren.
Begeleiders hebben de mogelijkheid om interventies te plegen vanuit verschillende rollen, waardoor de
studenten geconfronteerd worden met vraagstukken en problemen die ook in de werkelijkheid
voorkomen.
Blackboard wordt gebruikt als elektronische leeromgeving voor distributie van leerinhouden en voor
uitwisseling en communicatie bij samenwerkend leren.

5.6

Flexibiliseren: massamaatwerk

We flexibiliseren onze opleidingen omdat de studentenpopulatie steeds heterogener wordt: qua
etniciteit, sociaaleconomische afkomst, instroomniveau, wat betreft talenten en ambities, de mate van
zelfstandigheid, leerstijlen en wensen voor de vorm van onderwijs. Deze heterogeniteit vinden we
wenselijk, omdat de samenstelling van de basisschoolteams een afspiegeling moeten zijn van de
samenleving.
De zorgpunten bij flexibilisering zijn het handhaven en bewaken van kwaliteit en niveau, en het
kostenaspect. Immers, veel verschillende leerlijnen vragen om veel manieren van begeleiden. De leidraad
voor het handhaven van niveau en de kwaliteit zijn de Dublin-descriptoren, het landelijk vastgestelde
competentieprofiel en het daaruit voorvloeiende opleidingsprofiel. Hieruit zijn op drie verschillende
niveaus kwaliteitsindicatoren geformuleerd. Hierdoor kunnen studenten op faseniveau getoetst worden
en is het eindniveau van de afstuderende student geborgd.
Voor alle variaties binnen onze opleiding zijn de doelstellingen gelijk. Dit houdt in dat de competenties en
toetscriteria identiek zijn, maar de onderwijseenheden kunnen variëren.
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Het eindniveau en de eindvorm van toetsing zijn vastgelegd en voor alle varianten gelijk. Hiermee is het
eindniveau van de student geborgd. Tussentijds zijn er fasetoetsen, gekoppeld aan het programma van de
verkorte deeltijd, waarbij de student in twee jaar 240 credits behaalt. De verkorte deeltijd is (wettelijk) een
afgeleide van deeltijd. Voor vormen (deeltijd/voltijd) binnen eenzelfde opleiding moet de doelstelling van
deze opleidingsvormen gelijk zijn: de competenties en toetscriteria zijn identiek, de onderwijseenheden
kunnen variëren.
Binnen de fasetoetsing worden kennis en vaardigheden gekoppeld aan verschillende taken en
verschillende vraagstukken in de praktijk, binnen verschillende contexten. Het stimuleert het leren van de
student en zijn vermogen tot transfer van theorie naar praktijk en andersom. Dit leren wordt nog verder
gestimuleerd doordat hierbij het handelen in de praktijk de toetssteen is voor het beoordelen van het
bereikte competentieniveau. Praktijkbeoordeling en fasetoetsing toetsen juist de integratie van kennis en
vaardigheden en het toepassen hiervan in de beroepspraktijk.
Naast het programma van fasetoetsing is er een toetsprogramma van de kennisbasis, waarbij de landelijk
vastgestelde kennis voor de verschillende schoolvakken en de kennis van het leraarschap worden
getoetst. Dit zijn kenniseenheden die veelal door de student zelfstandig bestudeerd kunnen worden. Door
beroepsproducten en kennistoetsen los te
koppelen, ontstaan er meer
flexibiliseringsmogelijkheden.

Onze opleiding faciliteert voor twee grote
groepen een onderwijsprogramma: een 4jaars en een 2-jaars programma. We bieden
die op verschillende wijzen en tijden aan:
overdag en ’s avonds, op de opleiding en op
afstand. Zo ontstaan er veel mogelijkheden
voor individuele trajecten, maar ook voor
massamaatwerk (zie Figuur 10).
Figuur 10: Variabelen voor flexibel programmeren
Door handig gebruik te maken van de twee
basisprogramma’s is het voor de student bijvoorbeeld mogelijk om te versnellen: hij kan het programma in
slechts 3,5 of 3 jaar doorlopen (zie roze blokje). We kunnen ook een universitaire pabo aanbieden. De
student zal zoveel mogelijk moeten aansluiten bij bestaande groepen, om te voorkomen dat er individuele
trajecten gaan ontstaan, en om feeling met de opleiding en medestudenten te houden.
In Dordrecht is de blended variant opgezet (oranje vakje). Studenten komen twee dagen per periode naar
de opleiding voor het trainen van vaardigheden. De overige onderdelen worden volledig digitaal
aangeboden. De drie leerprocessen — leren door instructie; leren door interactie en leren door
samenwerken — worden met inzet van ict ondersteund. Web lectures spelen een rol bij instructie en bij de
ondersteuning van zelfstudie.
Hoe onafhankelijker het leerproces van tijd en plaats is, hoe beter het moet worden georganiseerd en hoe
intensiever het proces moet worden begeleid. De rol van de begeleidende docent is dan ook cruciaal.
Toekomst
De vraag naar flexibele trajecten zal toenemen, vanuit studenten en vanuit het werkveld. Bij de pabo’s is
de vraag hiernaar nog niet heel groot. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen zijn bijna alleen maar
flexibele trajecten. Dit vraagt om ontwerp- of inrichtingsprincipes die hieronder worden toegelicht.
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De student voert zoveel mogelijk de regie over zijn leerproces en leertraject. De talenten van de student
zijn leidend, niet de leerstof uit het curriculum. Hiermee komt de onderwijsvernieuwing tegemoet aan de
diversiteit van studenten.
Dit vraagt om een andere organisatie van het logistieke proces van onderwijsleeractiviteiten. Het principe
lokaal-docent kan vervangen worden door veelvormige leeractiviteiten waarin de docent en studenten
verschillende rollen en taken vervullen en waarin de praktijk een belangrijk aandeel heeft.
Een ander kenmerk is dat het onderwijsaanbod erop gericht is dat wat geleerd wordt in de praktijk kan
worden toegepast. Binnen deze hele-taak-benadering vindt eerst een taakanalyse plaats om vast te stellen
welke (en welk niveau van) kennis en vaardigheden nodig zijn om de bepaalde taak goed uit te voeren.
Uiteraard wordt de student hierbij ondersteund. Dit gebeurt steeds weer op een hoger niveau.
De beoordeling van leerresultaten zijn een belangrijk deel van het ontwerpproces. Deze zijn immers
vooral gericht op aanmoediging van talent en de ontwikkeling van het leerproces. Daarom moet de
studieloopbaanbegeleiding worden opgevat als een onderwijsactiviteit die de nodige structuur biedt
zonder dwingend voor te schrijven.
Wanneer het proces van flexibilisering lukt, kunnen studenten hun studietempo aanzienlijk verhogen,
studie en werk soepel combineren, en docenten kunnen een gevarieerder takenpakket krijgen
(Schellekens, 2004).

5.7

Studiesucces

Een flexibele onderwijsprogramma is niet alleen handig voor verkorters en versnellers. Ook vertragers
kunnen op maat worden bediend. Toch zorgen we ervoor dat de groep vertragers zo klein mogelijk is.
Succesvol doorstromen en afstuderen binnen de trajecttijd is veel wenselijker, gezien de kosten die
vertragingen met zich meebrengen, niet alleen voor de overheid en de maatschappij, ook voor de
studenten zelf en hun ouders.
Bovenal willen we ons profileren als een hoogstaande opleiding. Dat schept verwachtingen voor het
niveau van de opgeleiden en de termijn waarbinnen ze opgeleid worden. We heten meer studenten
welkom op onze opleiding, ze moeten zich meer kennis, vaardigheden en attitudes eigen maken en liefst
binnen de gestelde termijn afstuderen, zodat ze vlot in het onderwijs aan de slag kunnen.
Als opleiding hebben we verschillende maatregelen genomen om de doorstroom te bevorderen. De
meeste zijn gericht op de sociale en academische integratie. Onder sociale integratie verstaan we hechte
en solide sociale bindingen aangaan met de omgeving: met plezier samenwerken met medestudenten,
contacten met docenten ook buiten de colleges, iemand kennen waarnaar je toe kan gaan wanneer je
problemen hebt, buiten colleges en trainingen om praten met medestudenten over de opleiding.
Academische integratie betekent dat studenten zich identificeren met hun studie en hun instelling, zich op
hun gemak voelen in colleges en werkgroepen en met docenten en studenten in contact kunnen treden.
Voor studierendement en de effecten van integratie is het onderzoek van Tinto van belang (Tinto, 2006).
In zijn (aangepaste) model naar studiestaking is sociale en academische integratie een cruciale factor.
Tinto stelt dat naarmate de student beter academisch geïntegreerd is, zijn goal orientation —
doelgerichtheid om de studie te halen — groter is. Sociale integratie zorgt voor meer institutional
commitment — verbondenheid met de onderwijsinstelling en opleiding.
Studiesucces begint met een juiste en gemotiveerde keuze. Om die te bevorderen, hebben we
studiekeuze-adviesactiviteiten, bedoeld om de student te helpen goede afwegingen te maken. Zo nodig
krijgen ze het advies zich bij te scholen, bijvoorbeeld door summer courses te volgen, of door zelfstudie.
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Resultaten van de studiekeuze-adviesactiviteiten worden meegenomen in het bekwaamheidsdossier van
de student en spelen daar zo mogelijk een rol in het programma dat de student volgt vanaf jaar 1.
Voor wie zich inschrijft, is het programma zo opgebouwd en ingericht dat het bindingsproces versterkt
wordt, vooral tijdens de eerste honderd dagen van de opleiding. Zo snel mogelijk wordt het
studentvolgsysteem (studentmonitor) ingezet om de vorderingen bij te houden, maar ook om er in de
begeleiding en organisatie op in te spelen.
Concrete maatregelen om het studiesucces te bevorderen, zijn:
 Studiekeuze-adviesactiviteiten combineren met intakegesprekken, gericht op boeien, binden en
wegen;
 Aanbod van summer courses, vooral voor Nederlands en rekenen;
 Bindingsactiviteiten, zoals themadagen, vieringen, sport- en speldagen en kampweken, waarbij
ook docenten uitgenodigd en betrokken zijn;
 Inzetten van studentcoaches: ouderejaars die eerstejaarsstudenten wegwijs maken binnen de
opleiding of eerstejaarsstudenten remediëren op taal- en rekenachterstanden;
 Adaptieve studieloopbaanbegeleiding: begeleiding inzetten op studenten die deze het hardst
nodig hebben;
 Meer contacttijd in de eerste twee jaar, waarbij bepaalde docenten zoveel mogelijk op een
jaargroep worden ingezet, zodat ze herkenbaar zijn voor de student.

5.8

Maatregelen studievoortgang

Studievoortgang c.q. succeservaring stimuleert de student door te gaan. Hiervoor zijn de volgende
maatregelen genomen binnen het curriculum:







4

Onderwijseenheden met deeltoetsen zijn zoveel mogelijk opgesplitst, zodat er voor iedere toets
een aparte onderwijseenheid is. Hierdoor tellen kleinere toetsen direct mee in de
studievoortgang;
BSA-eis is verhoogd van 40 naar 50 credits. Uit onderzoek is gebleken dat sommige studenten
toewerkten naar een gestelde grens. Door de grens te verhogen, eisen we meer van hen. Het
gevolg is dat studenten maximaal met 10 credits achterstand het tweede jaar ingaan.
Studieloopbaanbegeleiding ook gebruiken voor het trainen van studievaardigheden:
leercoaching.
Commissie-Meijerink stelt voor om formele toelatingseisen in te voeren vanaf cohort 2014.
Momenteel denkt een commissie hierover na. Het idee is dat studenten door deze gestelde eisen
met minder achterstanden de pabo beginnen.4

Voorjaar 2014 heeft de Vereniging van Hogescholen in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor onderwijs

aangedrongen op het automatisch toelatingsrecht vanuit het MBO op de pabo te vervangen door het recht op een
toelaatbaarheidsonderzoek, waarvan de resultaten bepalend zijn voor de toelating. Vooralsnog heeft de
staatsecretaris hier afwijzend op gereageerd.
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Bijlage 1 ► Overzicht van relaties tussen de competenties en de kennisbasis
Competentie 1 – Interpersoonlijk competent
1.1 Is goed op de hoogte van communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van de kinderen.
1.2 Is op een praktisch niveau op de hoogte van communicatietheorieën, groepsdynamica en interculturele
communicatie en hij kent vooral ook de implicaties daarvan voor zijn eigen doen en laten.
Competentie 2 – Pedagogisch competent
2.1 Is vertrouwd met de leefwereld van basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun verwachtingen, met de
culturele bepaaldheid daarvan, en hij weet hoe hij daarmee om kan gaan.
2.2 Is bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van
basisschoolkinderen, met de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daarmee om
kan gaan.
2.3 Is bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind, hij is vertrouwd met
verschillende opvoedingspraktijken en met de culturele bepaaldheid daarvan; dit alles met name in hun
consequenties voor het onderwijs en voor zijn doen en laten als leraar.
2.4 Heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het jonge en
oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet
verbinden voor zijn handelen.
Competentie 3 – Vakinhoudelijk en didactisch competent
3.1 Beheerst de leerinhouden van de vak- en vormingsgebieden, zoals beschreven in de kerndoelen voor het
primair onderwijs.
3.2 Kent het belang van die leerinhouden voor het dagelijks leven van basisschoolkinderen en hij weet hoe zij
die leerinhouden gebruiken.
3.3 Is vertrouwd met de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang daartussen.
3.4 Kennis van didactisch modellen, zoals directe instructie, activeren van voorkennis, aanbrengen van
betekenisvolle context
3.5 Heeft kennis van leerlingvolgsystemen en van het toepassen van trendanalyses.
3.6 Heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen,
waaronder ICT.
3.7 Is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor het jonge en
oudere kind en hij weet hoe hij die in praktijk kan brengen.
3.8 Is vertrouwd met hoe kinderen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling verloopt, welke
problemen zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daar mee om kan gaan.
3.9 Heeft kennis van de invloed van taalbeheersing en taalverwerving op het leren en hij weet hoe hij daar in
zijn praktijk rekening mee moet houden.
3.10 Heeft een praktische kennis van veel voorkomende leerstoornissen en onderwijsbelemmeringen.
3.11 Heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het jonge en
oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet
verbinden voor zijn handelen.
Competentie 4 – Organisatorisch competent
4.1 Is bekend met die aspecten van klassenmanagement die voor zijn onderwijs relevant zijn.
Competentie 5 – Samenwerken met collega’s
5.1 Is op praktisch niveau bekend met methodieken voor samenwerking en intervisie.
5.2 Is op een praktisch niveau op de hoogte van leerlingvolgsystemen en manieren om zijn eigen werk
toegankelijk te administreren.
5.3 Heeft enige kennis van organisatie- en bestuursvormen voor scholen in het primair onderwijs.
5.4 Is op de hoogte van modellen voor kwaliteitszorg en methodieken voor onderwijsverbetering en
schoolontwikkeling.
Competentie 6 – Samenwerken met de omgeving
6.1 Is bekend met de leefwereld van ouders of verzorgers en met de culturele achtergronden van de kinderen
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en hij weet hoe hij daar rekening mee moet houden in zijn doen en laten als leraar.
6.2 Is op de hoogte van de professionele infrastructuur waar zijn school onderdeel van is.
Competentie 7 – Reflectie en zelfsturing
7.1 Heeft voldoende gedragspsychologische kennis om zijn eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en te
analyseren;
7.2 Is op de hoogte van de onderwijspraktijk in andere scholen voor primair onderwijs en vervolgscholen en
ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek, didactiek, inhouden, werkwijzen en
organisatievormen in het primair onderwijs.
7.3 Is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek die relevant zijn
voor zijn onderwijs.
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Bijlage 2 ► Niveauverantwoording in relatie tot rollen en Dublin-descriptoren
Uitvoerder van onderwijs
Competenties
► Interpersoonlijk competent
► Pedagogisch competent
► Vakinhoudelijk en
didactisch competent
► Organisatorisch competent

Beroepstaken
► Vriendelijk leiding geven aan een groep
► Begeleiden van (kleine) groepen
► Realiseren van een veilig leef- en werkklimaat
► Introductie verzorgen
► Instructie geven
► Verschillende werkvormen hanteren
► Begeleiden van het leerproces
► Evalueren van het leerproces
► Toetsen van het leerproces
► Specifiek vakinhoudelijk en didactisch handelen
► Geïntegreerd vakinhoudelijk en didactisch handelen
► Werken met nieuwe media
► Gesprekken voeren met leerlingen
► Omgaan met verschillen in cultuur, sekse, waarden en normen
► Omgaan met verschillen in niveau, taal, leerstijl, motivatie en leertempo
(adaptief onderwijs)
► Omgaan met speciale behoeften van kinderen (passend onderwijs)

Kennisbasis en handelingsrepertoire (Dublin descriptoren)
Verworven kennis en inzicht

→ Praktische kennis op het terrein van groepsdynamica, de leefwereld van
leerlingen en communicatie
→ Kennis over de sociaal-emotionele en morele ontwikkelingsverloop van
kinderen en over problemen die zich daarin kunnen voordoen.
→ Kennis van proces van zingeving, waardenontwikkeling en
identiteitsvorming, en culturele bepaaldheid daarvan.
→ Kennis over opvoedingstheorieën en de praktische toepasbaarheid
ervan.
→ Kennis over leerinhouden binnen de vak- en vormingsgebieden, en over
de samenhang en toepassingen.
→ Praktische en methodische kennis in relatie tot klassenmanagement.
→ Kennis over leren en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.
→ Kennis over de rol en invloed van taalbeheersing bij leren en hoe er mee
om te gaan.
→ Praktische kennis over de aanpak van problemen bij ontwikkeling en
leren.

Kennis en inzicht toepassen

→ Draagt zorg voor een uitnodigende en veilige leeromgeving.
→ Bereidt de leeractiviteiten of leerlijn voor, voert dit uit en evalueert het
resultaat, waarbij hij differentieert naar individuele leerlingen.
→ Gebruikt activerende, motiverende werkvormen en verbindt leren in de
school met leren buiten de school.
→ Begeleidt leerlingen met problemen bij hun individueel programma.
→ Stemt zijn gedrag af op de culturele achtergrond, leeftijd en het gedrag
van leerlingen en verantwoordt dit.
→ Draagt bij aan de ontwikkeling van een aanpak bij gedragsproblemen
en voert dit planmatig uit.

Oordeelsvorming

→ Maakt effectief gebruik van media en zorgt voor rijke leeromgevingen.
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→ Schakelt effectief tussen instructie en individuele leerlingbegeleiding,
en tussen aansturen en begeleiden.
→ Functioneert in de zorgstructuur en ondersteunt mede een verwijzing.
Communicatie

→ Maakt contact met leerlingen, zorgt voor een prettig werkklimaat, richt
zich op het stimuleren van gewenst gedrag.
→ Communiceert effectief, beheerst de nodige gespreksvaardigheden en
ondersteunt groepsprocessen.

Leervaardigheden

→ Komt afspraken na en organiseert eigen werk adequaat.
→ Reflecteert op eigen handelen en op ontwikkeling als uitvoerder van
onderwijs.

Ontwerper van onderwijs
Competenties

Beroepstaken

► Interpersoonlijk competent

► Leerproces voorbereiden

► Pedagogisch competent

► Activerende werkvormen hanteren

► Vakinhoudelijk en
didactisch competent

► Evalueren van het leerproces

► Organisatorisch competent
► Competent in
samenwerken met collega’s

► Omgaan met verschillen in cultuur, sekse, waarden en normen
► Omgaan met verschillen in niveau, taal, leerstijl, motivatie en leertempo
(adaptief onderwijs)
► Omgaan met speciale behoeften van kinderen (passend onderwijs)
► Samenwerken in taakgerichte teams
► Een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling

Kennisbasis en handelingsrepertoire (Dublin descriptoren)
Verworven kennis en inzicht

→ Kennis van betekenis en opbouw van leerlijnen.
→ Basiskennis over wetenschappelijk fundament onder leerinhouden.
→ Kennis van de werkwijze van het onderzoeksmatig ontwerpen van
onderwijs.
→ Kennis over rol/functie van media in leerprocessen.
→ Kennis over het ontwerpen van op individuele leerling afgestemd
leerarrangement.

Kennis en inzicht toepassen

→ Draagt bij aan de verrijking van het leeraanbod en meer specifiek aan de
verrijking van methodelessen.
→ Ontwerpt een leeraanbod voor een vak- of vormingsgebied, passend
binnen de doelen en opbouw van het programma.
→ Ontwerpt, met inbreng van leerling, individuele leerarrangementen.

Oordeelsvorming

→ Legt relaties tussen leergebieden en draagt bij aan ontwikkelen van
geïntegreerd, vakoverschrijdend onderwijs.
→ Maakt effectief gebruik van nieuwe media in onderwijsontwerpen.

Communicatie

→ Betrekt waar mogelijk leerlingen bij ontwerp van het leeraanbod en bij
het inrichten van de leeromgeving.

Leervaardigheden

→ Komt afspraken na en organiseert eigen werk adequaat.
→ Reflecteert op eigen handelen en op ontwikkeling als ontwerper van
onderwijs.
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Onderzoeker in de praktijk
Competenties

Beroepstaken

►Vakinhoudelijk en didactisch
competent

► Leerproces voorbereiden

►Competent in reflectie en
zelfsturing

► Werken met nieuwe media

► Evalueren van het leerproces
► Gesprekken voeren met leerlingen
► Samenwerken in taakgerichte teams
► Een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling
► Participeren in de zorgstructuur van de school
► Gesprekken voeren met ouders
► Contacten onderhouden met externen

Kennisbasis en handelingsrepertoire (Dublin descriptoren)
Verworven kennis en inzicht

→ Kennis van de onderzoekscyclus in praktijkgericht onderzoek.
→ Basiskennis van soorten onderzoek en de functie ervan.
→ Kennis van gangbare methoden bij dataverzameling en de
toepassing ervan.
→ Kennis over het verantwoorden van onderzoek.
→ Kennis van het rapporteren over onderzoek.

Kennis en inzicht toepassen

→ Beheerst informatievaardigheden en past ze toe binnen
verschillende vormen van onderzoek.
→ Kan zelfstandig een praktijkgericht onderzoek ontwerpen en
uitvoeren.
→ Kan observeren en de observaties registreren en verantwoorden.
→ Kan een helder onderzoeksrapport schrijven en
onderzoeksresultaten presenteren.

Oordeelsvorming

→ Kan zelfstandig een praktijkgericht onderzoek evalueren en
verantwoorden.
→ Kan observeren en de observaties registreren en verantwoorden.

Communicatie

→ Kan een interview voorbereiden en afnemen, en daarover
rapporteren.
→ Kan een helder onderzoeksrapport schrijven en
onderzoeksresultaten presenteren.

Leervaardigheden

→ Komt afspraken na en organiseert eigen werk adequaat.
→ Reflecteert op eigen handelen en op ontwikkeling als onderzoeker
in de praktijk.

Teamlid en begeleider
Competenties

Beroepstaken

► Interpersoonlijk competent

► Participeren in overlegvormen

► Competent in samenwerken
met collega’s

► Samenwerken in taakgerichte teams

► Competent in samenwerken
met de omgeving

► Participeren in de zorgstructuur van de school

► Een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling
► Gesprekken voeren met ouders
► Contacten onderhouden met externen
► Bijdrage leveren aan informatieavonden en/of ouderavonden
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► Communiceren over eigen en collegiaal handelen
Kennisbasis en handelingsrepertoire (Dublin descriptoren)
Verworven kennis en inzicht

→ Kennis over principes en procedure van peer-review, peer-feedback,
en peer-teaching.
→ Kennis over intervisie en over de toepassing ervan in de praktijk.
→ Kennis over het omgaan met een leerlingvolgsysteem.
→ Kennis over organisatievormen en bestuursvormen in het po.
→ Basiskennis over modellen voor de kwaliteitszorg en methodieken
voor schoolontwikkeling.
→ Basiskennis over de professionele structuur waar de school deel van
uitmaakt.

Kennis en inzicht toepassen

→ Werkt effectief samen met collega’s en begeleiders en is
begeleidbaar.
→ Participeert effectief in procedures van peer-review, peer-feedback,
en peer-teaching.
→ Draagt constructief bij aan overleg gericht op de ontwikkeling van
de school.

Oordeelsvorming

→ Verantwoordt de aanpak van een leerling tegenover ouders.
→ Gebruikt ICT effectief in het kader van samenwerking.

Communicatie

→ Voert adequate 10-minuten gesprekken met ouders.
→ Staat, met ondersteuning, ouders te woord in lastige situaties.

Leervaardigheden

→ Komt afspraken na en organiseert eigen werk adequaat.
→ Reflecteert op eigen handelen en op ontwikkeling als teamlid en
begeleider.
→ Opereert effectief binnen een vorm van intervisie.

Lerende professional
Competenties

Beroepstaken

► Interpersoonlijk competent

► Participeren in overlegvormen

► Competent in samenwerken
met collega’s

► Samenwerken in taakgerichte teams

► Competent in samenwerken
met de omgeving

► Contacten onderhouden met externen

► Competent in reflectie en
zelfsturing

► Communiceren over eigen en collegiaal handelen

► Een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling
► Reflecteren op eigen handelen
► Beroepshouding expliciteren

Kennisbasis en handelingsrepertoire (Dublin descriptoren)
Verworven kennis en inzicht

→ Inzicht in bekwaamheidseisen en in actuele ontwikkelingen op
terreinen die relevant zijn voor het onderwijs.
→ Kennis van de onderwijspraktijk in andere scholen voor po en
scholen voor vervolgonderwijs.
→ Kennis van vormen van reflectie in relatie tot sturing en beoordeling
van de eigen ontwikkeling.

Kennis en inzicht toepassen

→ Onderzoekt eigen opvattingen systematisch.
→ Maakt beargumenteerde keuzes in eigen leerweg en documenteert
de resultaten adequaat.
→ Geeft zelfstandig vorm aan eigen professionele profilering.
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→ Draagt bij aan beleid van de school en verbindt eigen ontwikkeling
aan de door de school gewenste koers.
Oordeelsvorming

→ Beoordeelt eigen opvatting in relatie tot opvattingen van anderen.
→ Maakt beargumenteerde keuzes in eigen leerweg.

Communicatie

→ Staat open voor visie en opvattingen van anderen.
→ Documenteert de resultaten van eigen leeractiviteiten adequaat.

Leervaardigheden

→ Opereert effectief binnen een vorm van intervisie.
→ Reflecteert op eigen handelen en eigen professionele ontwikkeling.
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Bijlage 3 ► Macrorooster Opleiding tot leraar Basisonderwijs - Studiejaar 2014-2015
= praktijk- bekwaamheidsdossierlijn
= ontwerp en onderzoekslijn

= kennislijn pedagogiek
= schoolvakkenlijn

= vrije keuze

Onderwijsperiode 1

Onderwijsperiode 2

Onderwijsperiode 3

Onderwijsperiode 4

Praktijk groep 4-8

Praktijk groep 4-8

Praktijk groep 1-3

Praktijk groep 1-3

Praktijk 1
Bekwaamheidsdossier 1

Praktijk 2
Bekwaamheidsdossier 2

Praktijk 3

Kennis
onderwijssysteem
Onderzoek beelden v.
onderwijs
Kennis kunstzinnige
oriëntatie
Meten meetkunde
didactiek
Geestelijke stromingen
1

Kennis pedagogiek

Praktijk 4
Bekwaamheidsdossier 3,
4
Kennis
ontwikkelingspsychologie

Onderzoek pedagogisch
handelen
Didactisch ontwerp WO
Engels in het
basisonderwijs
Taal leren op de
basisschool

Kennis van
leerprocessen
Onderzoek
leeromgeving
Portfolio
levensbeschouwing 1

(Bord)schrijven

Rekenen en wiskunde
prentenboek

Taal in de onderbouw

Rekenen en wiskunde
in de onderbouw
Wereldoriëntatie en het
jonge kind

Portfolio kunstzinnige
oriëntatie
Bewegingsonderwijs
Logopedie

Onderwijsperiode 5

Onderwijsperiode 6

Onderwijsperiode 7

Onderwijsperiode 8

Praktijk 5

Praktijk 6
Bekwaamheidsdossier 5,
6

Praktijk 7

Praktijk 8
Bekwaamheidsdossier 7,
8

Kennis leerpsychologie
Onderzoek verschillen
in de klas
Voorbereidend en
aanvankelijk lezen en
schrijven
Hele getallen
middenbouw
Portfolio
levensbeschouwing 2a

Onderzoek onderwijs in
ontwikkeling
Voortgezet lezen,
spreken en luisteren

Onderzoek waardevol
onderwijs
Voortgezet spellen,
stellen en
taalbeschouwing

Kunst en samenhang

Gebroken getallen

Kunst- en cultuurdossier

Geestelijke stromingen

Portfolio
levensbeschouwing 2b

Dossier wereldoriëntatie

Ontdektafel rekenen en
wiskunde

Kennisbasis
wereldoriëntatie
Teach English through
English
Portfolio taal en
jeugdliteratuur
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Studiejaar 2014-2015
Onderwijsperiode 9

Onderwijsperiode 10

Onderwijsperiode 11

Onderwijsperiode 12

Praktijk 9

Praktijk 10, incl. bkd

Vrije keuzeblok 15 EC
Praktijk en onderzoek
maken hiervan deel uit

Vrije keuzeblok 15 EC
Praktijk en onderzoek
maken hiervan deel uit

Kennis adaptief
onderwijs
Onderzoek adaptief
onderwijs
Kennis NT2 en taal op
maat
MRT/schrijven

Kennis zorg in en om de
school
Onderzoek zorg in en
om de school
Levensbesch. identiteit 1
Beroepsproducten taal
op maat
Beroepsproducten
rekenen en wiskunde op
maat
Beroepsproduct KO/WO

Onderwijsperiode 13

Onderwijsperiode 14

Voorbereiding
afrondende praktijk 1
Teams Maken Scholen

Voorbereiding
afrondende praktijk 2
Project JK of OK

Levensbeschouwelijke
identiteit 2

Domeinverdieping JK
of OK
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Onderwijsperiode 15

Onderwijsperiode 16

Afrondende praktijk (LIO)
Onderzoeksplan en onderzoeksrapportage
Professionele
identiteit

Startbekwaamheidsassessment
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Bijlage 5 ► Beschrijving opleidingscompetenties
1.

Interpersoonlijk competent: De leraar primair onderwijs (po) zorgt voor een prettig leef- en
werkklimaat in de groep, zodat leerlingen goed met elkaar omgaan en samenwerken. Hij doet dat
door effectief leiding te geven, een open communicatie tot stand te brengen en de zelfstandigheid
van leerlingen te bevorderen. Hij zorgt bij de interactie met leerlingen voor een goede balans tussen
leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren. Hij is
zich bewust van zijn eigen houding en gedrag en van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij brengt
op professionele en planmatige wijze een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand.
Hij is alert op uitingen van onverdraagzaamheid en vooroordelen en geeft het goede voorbeeld door
in zijn omgang met kinderen een positieve waardering en benadering van diversiteit te tonen waarbij
hij uitgaat van de kracht en de kwaliteit van het individu.

2.

Pedagogisch competent: De leraar po zorgt voor een bemoedigend, veilig en uitdagend klimaat in de
groep, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijke
persoon. Hij zorgt ervoor dat elke leerling zich welkom en gewaardeerd voelt, dat leerlingen
respectvol met elkaar omgaan en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Hij stimuleert leerlingen
tot het nemen van initiatief en tot zelfstandig werken. Hij kan omgaan met de leer-, opvoedings- en
ontwikkelingsvraagstukken bij de kinderen in zijn groep, herkent deze vraagstukken en kan deze
analyseren en positief beïnvloeden door lessen te ontwerpen die aansluiten op de behoefte van de
kinderen, hen te begeleiden en uit te dagen vanuit ieders ontwikkelperspectief. Hij heeft oog voor de
eigenheid van iedere leerling en voor zijn specifieke talenten en toont hierbinnen zich
verantwoordelijk voor de optimale ontwikkelingskansen van ieder kind (geïntegreerd pedagogisch
handelen). Hij weet ouders te betrekken bij de vraagstukken waarvoor hij staat, maar kan ook ingaan
op de vraagstukken waarvoor de ouders staan, in wederzijds vertrouwen en afhankelijkheid.

3.

Vakinhoudelijk en didactisch competent: De leraar po zorgt voor een krachtige leeromgeving voor
leerlingen, zowel voor afzonderlijke vakken als voor vormen van vakoverschrijdend onderwijs, zodat
leerlingen zich op een goede manier de leerinhouden van een bepaald vak of vakgebied eigen kunnen
maken en het leerproces van elke leerling zo goed mogelijk wordt ondersteund. Hij stemt
leerinhouden en begeleiding af op de leerlingen, door hen te motiveren en te stimuleren, en door het
leren in school te verbinden met leren buiten de school. Hij houdt bij dat alles rekening met verschillen
tussen leerlingen. Leeropbrengsten van onderwijs worden in kaart gebracht, met als doel
verbeteringen in gang te zetten.

4.

Organisatorisch competent: De leraar po zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte
leef- en leeromgeving, zodat leerlingen weten wat ze moeten doen, hoe ze dat kunnen doen en welke
ruimte ze hebben voor eigen initiatief. Hij maakt heldere afspraken met leerlingen en ziet toe op
naleving van die afspraken, door het maken van een tijdplanning en het adequaat uitvoeren van die
planning en door het hanteren van organisatievormen die de leeractiviteiten ondersteunen. Zijn
professionele werkwijze brengt een goed leef- en werkklimaat tot stand dat in alle opzichten helder
voor hemzelf, voor zijn collega’s en in het bijzonder voor de leerlingen.
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5.

Competent in samenwerken met collega’s: De leraar po werkt effectief samen met zijn collega's in de
school en draagt bij aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat, aan de uitwerking van de
onderwijsvisie en aan de schoolorganisatie. Hij zorgt ervoor dat zijn werk goed is afgestemd op het
werk van collega's in de school, door een constructieve bijdrage te leveren aan alle vormen van
overleg, door zorgvuldig te communiceren met collega's en door zich in te zetten voor
kwaliteitsverbetering van de school.

6.

Competent in samenwerken met de omgeving: De leraar po werkt effectief samen met ouders en
met professionals uit instellingen en organisaties in de omgeving van de school, zodat de
ontwikkeling van elke leerling optimaal wordt ondersteund. Hij zorgt ervoor dat zijn werk goed is
afgestemd op het werk van professionals en instellingen in de omgeving van de school en door het
onderhouden van goede contacten met ouders en verzorgers van de leerlingen.

7.

Competent in reflectie en zelfsturing: De leraar po dient zich voortdurend te ontwikkelen, zodat zijn
kennis en beroepsuitoefening bij de tijd blijven en verbeteren. Hij is op de hoogte van nieuwe kennis
en kan de relevantie van die kennis voor de praktijk inschatten en, wanneer wenselijk, deze vertalen
naar het handelen in de praktijk. Hij toont zijn verantwoordelijkheid voor de eigen professionele
ontwikkeling door zijn competenties en opvattingen te onderzoeken en ze planmatig verder te
ontwikkelen. Hij is zich bewust van eigen waarden, normen, de eigen aannames, (voor)oordelen,
voorkeuren en blinde vlekken en toont de bereidheid het eigen gedragsrepertoire te reflecteren en te
relativeren en geeft ruimte aan verschillende visies op de werkelijkheid. Hij relateert zijn
onderwijskundige opvattingen aan het beleid en de onderwijskundige visie van de school en stemt
zijn ontwikkeling mede af op de ontwikkelingsbehoefte van de school. Door zijn systematische,
analytische en kritische manier van werken is hij in staat continue zijn eigen onderwijs en die van de
school te bevragen en te onderzoeken op wat wel en niet werkt.
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