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Jaarverslag 
onderzoek 
lectoraten 

Zuyd 2016-2017 
 
Toelichting vooraf: 

• Onderdeel 6 is nieuw in de uitvraag. Hier wordt gepeild naar de samenwerking 
bij het doen van onderzoek. We vragen u die samenwerking te beschrijven op 
drie aspecten: samenwerking met en betrokkenheid van 1) studenten, 2) 
docenten en 3) werkveld. 

• Om naast de engere en veelal kwantitatieve informatie (in de vorm van 
indicatoren) ook aandacht te besteden aan de bredere, meer kwalitatieve 
doelen van een lectoraat, en om recht te doen aan specifieke Zuyd situaties 
vragen wij aanvullende gegevens. Deze treft u in onderdeel 1: Realisatie van de 
doelen, en onderdeel 7: Aanvullende Zuyd onderwerpen.  

• Dit jaarverslag is een terugblik over 2016-2017. Daaruit komen voornemens 
voor de toekomst voort. Nadrukkelijk vragen wij u om in het onderdeel 8 de 
verbeterpunten voor volgende studiejaren aan te geven. Daarmee wordt de 
beleidscirkel (PDCA cyclus) rond gemaakt (hetgeen ook een onderdeel is van het 
BKO). De verbeterpunten vormen input voor het onderdeel onderzoek in het 
facultaire jaarplan. Indien de terugblik in dit jaarverslag tot aanpassing leidt van 
het geldende meerjarig lectoraatsplan wordt u gevraagd die consequenties aan 
te geven. 

 
 
Invulinstructie vooraf:  

• De in te vullen tekst in de grijze blokken kan via knippen en plakken uit andere 
documenten, en naar wens uitgebreid, worden. De blokken met tekst schuiven 
qua grootte mee.  

• Resultaten en producten van het lectoraat dient u in te vullen bij onderdeel 2, 3 
of 4. Elk product mag maar één keer opgevoerd worden, dus òf bij Onderwijs 
(onderdeel 2), òf bij Kennisdomein (onderdeel 3), òf bij Beroepspraktijk 
(onderdeel 4). 

• Wij vragen u regelmatig de antwoorden te nummeren. Dit vergemakkelijkt en 
verbetert de analyse zodat er een betere terugkoppeling (op domein of Zuyd 
niveau) kan plaatsvinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectoraat: Opleiden in de School 
Faculteit: Educatie 
Startdatum/ laatste verlenging lectoraat: 1 september 2015 
Einddatum lectoraat 1 september 2019 
Lector:  Paul Hennissen 
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Opbouw jaarverslag lectoraten Zuyd 
 
Algemeen 
Onderdeel 1. Realisatie van de doelen van het lectoraat 
 
Output 
Onderdeel 2. Onderwijs en professionalisering docenten  
Onderdeel 3. Kennisontwikkeling  
Onderdeel 4. Beroepspraktijk en maatschappij  
 
Outcome 
Onderdeel 5. Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van producten  
Onderdeel 6. Samenwerking 
 
Overig 
Onderdeel 7. Zuyd onderwerpen 
Onderdeel 8. Verbeterpunten en consequenties lectoraatsplan 
 
Input 
Onderdeel 9. Financieel  
Onderdeel 10. Personele inzet 
 
Bijlage:  
Definities financiële inzet conform BKO 
Definities personele inzet conform BKO 
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Onderdeel 1 Realisatie van de doelen van het lectoraat 
 
In het voorjaar van 2015 is het lectoraat gevisiteerd. Op basis van die visitatie is werd een nieuw strategisch 
beleidsplan voor 2015-2019 opgesteld, waarin onderstaande doelen zijn opgenomen.  
 
 
Tabel 1: Overzicht beoogde doelen (sept 2015) en mate van realisatie (juni 2017) 
 
Beoogde resultaten lectoraat (zie bijlage 5 in Strategisch Beleidsplan) Mate van realisatie doel 

juni ‘17 

Onderzoekslijn 1 
1. Minimaal een groot curriculumonderdeel is systematisch verbeterd op basis van 

onderzoek vanuit lectoraat c.q. kwaliteitszorg. 

 
Beschrijvend onderzoek 
‘zelfsturing’ gerealiseerd 

2. Een adequaat curriculum voor beginnende leerkrachten gericht op basisbekwaamheid 
(eerste 3 jaar), bestaande uit werkplekbegeleiding, coaching en gemeenschappelijke 
(kennis-)bijeenkomsten, overdraagbaar aan andere opleidingen. In 2018 zijn minimaal 
30 beginnende leerkrachten op deze manier opgeleid. Na 2018 wordt dit, mits goed 
bevonden, de standaard voor alle beginnende leerkrachten in de regio. 

‘Doorbraakproject EAL’ 
Pilot1 2015-2017: 12 pp.  
Pilot2 2016-2018: 23 pp.  loopt 
Pilot3 start sept ’17 (20pp) 

3. Een kader voor een curriculum voor leerkrachten gericht op vakbekwaamheid (tussen 4 
en 7 jaar), bestaande uit een combinatie van vakprofileringen en andere vormen van 
professionalisering. In 2020 zijn minimaal 200 leerkrachten verder bekwaamd in hun 
vak. 

Leerlandschap van 
Communities: aanbod 4 
vakprofileringen. 198 
leerkrachten geschoold en/ 912 
dagdelen gerealiseerd.  

Onderzoekslijn 2  

4. Beschrijving van de werking en opbrengsten van CoPs binnen professionele 
leergemeenschappen (PLG). In 2017 zijn er 40 scholen met CoPs, met als doel om in 
2022 op elke opleidingsschool een CoP te hebben. Minimaal 100 leerkrachten, 100 
studenten en 30 instituutsopleiders hebben ervaring met het werken in CoPs. 

Beschrijving VELON dec’15 
Beschrijving CoPs in concept 

5. Meta-evaluatie betreffende het leren in CoPs binnen PLG. 
 

Beschrijving in concept 
Artikel Co-Creatie in concept 

6. Beschrijving van de werking en opbrengsten van CoLs. In 2017 zijn er 6 CoLs die boven-
bestuurlijk functioneren. Elk jaar wordt minimaal 1 nieuwe Col ingericht op basis van 
een systeem van vraagarticulatie dat verankerd is in het samenwerkingsverband. 

Beschrijving in concept 

Onderzoekslijn 3  

7. Herdefiniëring taken (rollen) van betrokkenen bij OidS. Onderzoek mentoren 
geïnitieerd. 

8. Gekwalificeerde lerarenopleiders op het gebied van begeleiden en beoordelen. In 2018 
is 50% van instituuts- en schoolopleiders VELON-geregistreerd. In 2018 is 25% van de 
groepsleerkrachten van academische basisscholen (aopol) geschoold in 
onderzoeksvaardigheden. 

Gerealiseerd in 2017: 24 
instituut- en 23 schoolopleiders 
geregistreerd (VELON). Dit is 
50%. 
Scholing aopol loopt. 

9. Beschrijving van innovatieve competenties van leerkrachten waardoor innovaties 
geborgd kunnen worden. 

Nog niet aan de orde 

Ter ondersteuning van de overige functies van het lectoraat  

10. Verspreiding van de kennis zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal via websites, 
artikelen, presentaties en congressen. Zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal zijn 
er jaarlijks minimaal twee momenten waarop kennis verspreid wordt. 

Gerealiseerd: 
Onderzoeksmiddag 10 mei 
2017; vele presentaties en 
publicaties, zie lijst 

11. Het lectoraat levert een bijdrage in de organisatie van minimaal 1 internationaal 
congres op het gebied van opleiden van leraren en specifiek opleiden in de school. 

Gerealiseerd: Zie vorig jaar: 
ATEE augustus 2016 Eindhoven 

12. Het lectoraat werkt samen met minimaal een nationale en een internationale partner. Gerealiseerd: EAL Limburg, 
Pracnet, Universiteit van 
Salamanca 

13. Het lectoraat levert jaarlijks minimaal een bijdrage aan het ontwikkelen van het leren 
in communities binnen Zuyd Hogeschool. 

Gerealiseerd: KIB-dag Chemelot 
24-11-16, ZOEC – 
managementdag Zuyd 18-11-16 

14. Het onderzoeksprogramma en de werkwijze van het lectoraat zijn bekend bij de 
betrokkenen via nieuwsbrieven, presentaties, gesprekken, etc. Omtrent de 
praktijkrelevantie vindt er jaarlijks overleg plaats met directeuren en bestuurders van 

Website met alle info 
Klankbordgroep bespreekt 
structureel en periodiek 
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PO, en omtrent de wetenschappelijke relevantie met onderzoekers van UM en OU. relevantie 
15. De lector maakt jaarlijks het onderzoeksplan voor de Nieuwste Pabo en legt dit ter 

goedkeuring voor in september van het studiejaar. 
Elke jaar in MT. 

16. Het lectoraat initieert scholing van leerkrachten en lerarenopleiders en implementatie 
van wetenschap in het onderwijs. Elk jaar wordt minimaal 1 training aangeboden voor 
leraren en lerarenopleiders. 

Mentoren (6gr), 
schoolopleiders (1gr), 
VELONregistratie (1 gr) 
Onderzoekscholing (1 gr) nieuw 

17. Het lectoraat begeleidt docenten die gekozen hebben voor wetenschappelijke 
oriëntatie of ingezet worden bij een wetenschappelijk project. Binnen het lectoraat 
participeren twee leden in een promotietraject of zijn gepromoveerd naast de lector.  

Begeleiding  
- Master OU afgerond,  
- KIEM: computational thinking 
- 2 promovendi kenniskring 
- 1 promovendi promovendus 
Zorg (nieuw) 

18. In de kenniskring zit naast een aantal instituutsopleiders van dNP, minimaal een 
leerkracht uit het PO. 

1 schoolopleider voor 0,2 fte,  
1 schoolopleider (eigen tijd) 
overigen instituutsopleiders 

19. De borging van de kwaliteit van het werk van het lectoraat is beschreven waarbij de 
tevredenheid van het beroepenveld nadrukkelijk wordt meegenomen. 

Kwaliteitsmetingen 
leerlandschap 

 
Gedurende 2016-2017 heeft de stuurgroep Opleiden in de School gewerkt aan een nieuw convenant. Dit 
nieuwe convenant tussen opleidingsinstituut en besturen PO richt zich op de professionalisering van 
aankomende en zittende leerkrachten. Met betrekking tot de zittende leerkrachten zijn er in 2016-2017 
verschillende initiatieven genomen, die passen binnen onderzoekslijn 2 en niet eerder expliciet als 
resultaten waren opgenomen. Het betreft vormen van professionalisering op de werkplek van zittende 
leerkrachten gekoppeld aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden: 

- ontwikkeling van competenties van leerkrachten om leerlingen met motorische problemen te 
ondersteunen in hun leren, door interprofessioneel (21e eeuwse vaardigheid) samen te werken met 
een ergotherapeut in de klas gedurende langere tijd; (samenwerking met lectoraat Autonomie en 
Participatie) 

- ontwikkeling van competenties van leerkrachten op het gebied van computational thinking (21e-
eeuwse vaardigheid), zodat ze leerlingen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling van 
computational thinking. (subsidie KIEM) 

 
Onderdeel 2. Resultaten voor Onderwijs en professionalisering van docenten  
 
Geef een genummerd overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben 
op het onderwijs, en bijdragen aan de professionalisering van docenten en 
onderzoekers. Denk daarbij aan onderwijsmodules, onderzoeksleerlijnen, minoren, 
trainingen, scholingen, workshops, lezingen en dergelijke.  
 
In te vullen door lectoraat of verwijzen naar een bijgevoegde bijlage : 

1. Producten voor / bijdragen aan curricula  
Een curriculum in de vorm van de aansturing vanuit de opleiding valt onder 
onderzoekslijn 1: 

1.1 curriculum voor beginnende professionals (Tabel 1, doel 2) 
1.2 curriculumonderdelen voor vakbekwame professionals (Tabel 1, doel 3) 

 
Een curriculum in de vorm van realiseren van adequate leeromgeving op de 
werkplek valt onder onderzoekslijn 2: 

1.3 het werken in Communities of Practice op de werkplek in de school (Tabel 1, doel 4) en het 
gebruiken van een tool voor Co-Creatie; 

1.4 het werken in Communities of Learning (Tabel 1, doel 5)  
 
1.5  Daarnaast is de lector betrokken bij opzet van Masterprogramma i.s.m. OSO, 
1.6. regelmatig overleg met curriculumcoördinator (tevens lid van de kenniskring). 
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2. Producten voor / bijdragen aan minoren 
- geen specifieke bijdrage 

 
3. Producten voor / bijdragen aan professionalisering docenten: ontwikkelen en uitvoeren van 

professionaliseringstraject t.a.v. (Tabel 1, doel 8, 16) 
3.1 beroepsregistratie (VELON) voor instituuts- en schoolopleiders van PO en VO (5 dagdelen) 
3.2 toetsen en beoordelen voor schoolopleiders (5 dagdelen) en mentoren (5 dagdelen) 
3.3 onderzoek in de eigen context voor instituuts- en schoolopleiders PO (4 dagdelen) (nieuw) 
3.4 begeleidingsvaardigheden voor mentoren (5 dagdelen) 
3.5 intervisie/training instituutsopleiders rondom onderzoeksvaardigheden (4x per jaar) 

 
4. Overige producten / bijdragen voor onderwijs en docenten 

Bijdrage aan kennisdeling voor onderwijs en docenten door het organiseren van grote 
kennisdelingsbijeenkomsten met sprekers, workshops en presentaties: (Tabel 1, doel 10) 

4.1 Onderzoeksmiddag 10-05-2017 
4.2 Kennis-in-Bedrijf, locatie Chemelot 24-11-2016 
4.3 Presentaties … 

 
 
Onderdeel 3. Resultaten voor Kennisontwikkeling  
 
Geef een genummerd overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben 
op de kennisinfrastructuur en bijdragen aan kennisontwikkeling en kenniscirculatie.  
 

1. Wetenschappelijke publicaties 
1.1 Hennissen, P., Beckers, H., & Moerkerke, G. (2017). Linking practice to theory in teacher 

education: a growth in cognitive structures. Teaching and Teacher Education, 63, 314-325.  
1.2 Mena, J., Hennissen, P., & Loughran, J. (2017). Developing pre-service teachers’ professional 

knowledge of teaching: The influence of mentoring. Teaching and Teacher Education, 66, 47-59. 
 

2. Overige vakpublicaties 
2.1 Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen. Praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan innovatie 

van opleiding en praktijk. Eindhoven, mei 2017. 
2.2 Buijsers, M., & Triebels, I. (2016). Begeleiding van de beginnende leerkracht: Kwaliteitsslag 

voor behoud beginnende leerkrachten Limburg. Zorgbreed. Tijdschrift voor integrale 
leerlingenzorg, 13, 37-42. 

2.3 Rorrison, D., Hennissen, P., Bonanno, P., & Männikkö-Barbutiu, S. (2016). Problematising 
Practicum Arrangements. Sharing experiences from different traditions and contexts. In Q. Kools, 
B. Koster, A. Bakx, P. Hennissen (Ed.), Proceedings of the 41 ATEE Conference, pp. 125-135. 
Brussel. 
 

3. Overige bijdragen en producten 
3.1 Hennissen, P. (2016). Praktijk en theorie verweven en verbinden. De Nieuwste Pabo 

Sittard. Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in Zicht. Steunpunt Opleidingsscholen. 
 

4. Promoties 
4.1 Promotie Marcel Graus: concept onderzoeksaanvraag ingediend bij 

Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven. 
4.2 Promotie Ankie van den Broek: concept onderzoeksaanvraag ingediend bij 

Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven. 
 
 
 
Onderdeel 4. Resultaten voor Beroepspraktijk en Maatschappij 
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Geef een genummerd overzicht van alle producten van het lectoraat die impact hebben 
op de beroepspraktijk en bijdragen aan innovatie in de beroepspraktijk. Daarbij gaat het 
om een bredere verspreiding dan de mensen die direct betrokken zijn bij het onderzoek. 
Denk aan schriftelijke bijdragen (rapporten, adviezen) en fysieke producten (artefacten, 
prototypen, modellen).  Denk vervolgens aan mondelinge bijdragen (lezingen, 
congresbijdragen, demonstraties en dergelijke) en prijzen. 
 
In te vullen door lectoraat of verwijzen naar een bijgevoegde bijlage : 

1. Schriftelijke of fysieke bijdragen 
1.1 Reviewen artikel uit vaktijdschrift van de vereniging voor lerarenopleiders (VELON) – september 

2016 
1.2 Reviewen artikel uit wetenschappelijke internationaal tijdschrift European Journal of Teacher 

Education (EJTE) – oktober 2016 
1.3 Reviewen artikel uit wetenschappelijk tijdschrift New Educator – januari en augustus 2017 
1.4 Reviewen artikel uit wetenschappelijk internationaal tijdschrift Teaching and Teacher Education 

(TATE) – juni 2017. 
1.5 Reviewen proposals t.b.v. internationaal congres EAPRIL in november 2016 te Porto 
1.6 Reviewen proposals t.b.v. ORD juni 2017 te Antwerpen 

 
2. Mondelinge bijdragen 

 
Presentaties voorjaar 2017 

2.1 Hennissen, P. Dutch school system: Foundations for the future: focus on Teacher Prof Dev. Presentatie 
voor PhD-studenten van de University of Mary Hardin-Baylor. Sittard, 14-06-17.  

2.2 Ros, A., Hennissen, P., Onstenk, J., & Timmermans, M. Opleidingsscholen in transitie. Aan tafel: Wat is 
uw volgende stap? Workshop tijdens het Jaarcongres Steunpunt Opleiden in de School. Vianen, 31-
05-17.  

2.3 Klijs, J. Het economisch rendement van werken in leergemeenschappen. Presentatie tijdens 
slotconferentie VSLS. Utrecht, 14-06-2017. 

2.4 Hennissen, P., & Berg, N. van den. Grenspraktijken van onderzoekers en opleiders in, om, voor en door 
lerarenopleidingen en scholen’. Symposium tijdens Onderwijs Research Dagen te Antwerpen, 30-06-
17. 

2.5 Acampo, H. Van het een komt het ander…: Invloed van teamcultuur op de onderzoekende houding van 
studenten. Presentatie tijdens Onderwijs Research Dagen te Antwerpen, 30-06-17. 

2.6 Hennissen, P. & Groten, M. De M-factor van mentoren. Presentatie voor schoolopleiders en 
mentoren van Stichting Swalm en Roer. Swalmen, 09-02-17. 

2.7 Hennissen, P. Development of (new) teachers in the workplace. Presentatie tijdens bezoek studenten 
Universiteit Maryland. Sittard, 09-01-17. 

2.8 Hennissen, P. Pendel tussen praktijk en theorie. Presentatie tijdens studiedag dNP. Geleen, 20-06-17. 
 
Presentaties najaar 2016  

2.9 Hennissen, P. Leren en Innoveren in Professionele werkplaatsen: wat is er nodig? Keynote tijdens 
Fontys Conferentie Professionele Werkplaatsen, 14-09-16. 

2.10 Hennissen, P., Groten, M., & Betuw, C. van. De M-factor in (begeleidingsgesprekken) monitoren). 
Bijeenkomst voor alle instituuts- en schoolopleiders dNP, 15-09-16. 

2.11 Hennissen, P. Opleiden in de School: versterken samenwerken. Ministerie OC&W, Den Haag, 31-10-
17. 

 
Symposia (zelf georganiseerde grootschalige bijeenkomsten) 

2.12 Hennissen, P., Simons, I., Ruland, J., & Veen, J. van. Een dag over de waarde van persoonlijke 
innovatie. Symposium over Leren en Innoveren. Kennis-in-bedrijf-dag, 24-11-17 te Chemelot, Geleen. 
(250 deelnemers) 
Met presentaties van: 
- Gijsen, M. &  Havere, E. van. Doorbreek de regelcultuur, bevorder de innovatiekracht! 
- Fanchamp, N. Programmeren in de klas: Het belang van computational thinking.  
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2.13 Hennissen, P., & Simons, I. Onderzoeksmiddag Veldwerk. Jaarlijkse middag lectoraat ism 
Leerlandschap van Communities. 10-05-17 te Sittard (300 deelnemers). 
Met presentaties van: 
- Klijs, J. Het economisch rendement van leergemeenschappen. 

 
3. Overige bijdragen voor de beroepspraktijk 

Regionaal / Zuyd 
3.1 Vertegenwoordiging van Zuyd Hogeschool in de stuurgroep van de Educatieve Agenda Limburg. 

(3x per jaar). Halverwege is plaats lector ingenomen door directeur dNP. 
3.2 Jaarlijks overleg met elk der 9 besturen PO (CvB-lid en lid coordinatiegroepleden project 

Versterken Samenwerking omtrent voortgang project. 
3.3 Hennissen, P., Simons, I. Ontwikkeling van de CoP binnen PLG: verduurzaming. Vier regionale 

bijeenkomsten rondom ‘Professionele Leergemeenschappen’ voor directeuren en kartrekkers 
van 40 CoP-scholen. (17-11-16, 19-01-17, 23-02-17, 18-05-17) 

 
Landelijk 

3.4 Gesprekken op landelijk niveau omtrent de doorontwikkeling van Opleiden in de School: als lid 
van de landelijke voorlopersgroep Opleiden in de School (4x per jaar bijeenkomst), ingesteld 
door de vorige minister van OC&W. 

3.5 Gesprekken denktank Opleiden in de School, op landelijk niveau omtrent de doorontwikkeling 
van Opleiden in de School: in opdracht van de PO-Raad Steunpunt ‘Opleiden in de School’ (4x 
per jaar). 

3.6 Gesprekken op landelijk niveau omtrent de ontwikkeling van het register voor lerarenopleiders 
o.l.v. de beroepsvereniging VELON. 

3.7 Gesprekken als ‘Kritische Lectoren’ rondom actuele ontwikkelingen omtrent de 
lerarenopleidingen (4x per jaar in Utrecht) 
 

4. Prijzen 
              n.v.t. 
 
 
Onderdeel 5. Aantoonbaar gebruik en aantoonbare erkenning van producten 
 
In lijn met het BKO, waarin naast input en output ook outcome van onderzoek van 
belang is, wordt gevraagd om voor elk van de drie gebieden het aantoonbare gebruik en 
de aantoonbare erkenning van de producten aan te geven. Kies voor elk van de drie 
gebieden één product en beschrijf van dat product hoe dit in het betreffende gebied 
gebruikt wordt. Beschrijf daarnaast de aantoonbare erkenning van één product. Naast 
het noemen van een getal, bestaat hier dus de ruimte voor een kwalitatieve 
beschrijving.  
 
Onderwijs en professionalisering 

- Wat betreft het aantoonbaar maken van het gebruik van de producten op het 
gebied van onderwijs en professionalisering kunt u denken aan: 
onderzoekslijnen in onderwijs, onderwijs door lectoren en onderzoekers en 
landelijke/ sectoraal gebruik. 

- Wat betreft het aantoonbaar maken van de erkenning van de producten op het 
gebied van onderwijs en professionalisering kunt u denken aan: score voor 
onderzoekend vermogen bij accreditatie opleidingen, tevredenheid studenten 
(NSE) en aantal studenten dat participeert in onderzoek van het kenniscentrum. 

 
Kennisontwikkeling 
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- Wat betreft het aantoonbaar maken van het gebruik van de producten op het 
gebied van kennisontwikkeling kunt u denken aan: citaties, gebruik van 
onderzoeksdata en reviews. 

- Wat betreft het aantoonbaar maken van de erkenning van de producten op het 
gebied van kennisontwikkeling kunt u denken aan: onderzoeksprijzen, gebruik 
van activiteiten en kennisproducten van de onderzoekseenheid in het 
onderzoek van derden, lidmaatschap van een wetenschappelijk redactie, 
toekenning subsidieaanvragen voor kennisontwikkeling, patenten en licenties. 

 
Beroepspraktijk en maatschappij 

- Wat betreft het aantoonbaar maken van het gebruik van de producten voor de 
beroepspraktijk en maatschappij kunt u denken aan: uitvoering in beleid of 
beroepshandelen, deelname beroepspraktijk in onderzoek, contractopdrachten, 
participatie in netwerken en expertmeetings. 

- Wat betreft het aantoonbaar maken van de erkenning van de producten voor de 
beroepspraktijk en maatschappij kunt u denken aan: aantal externe opdrachten, 
vervolgopdrachten, deelname in adviesraden, toekenning van 
subsidieaanvragen voor valorisatie, tevredenheid opdrachtgevers/ partners op 
het gebied van de beroepspraktijk en maatschappij.                                                                                                                                                      

 
Aantoonbaar gebruik en erkenning van één product in het gebied Onderwijs en professionalisering van 
docenten                                                                                                                                                          
 
Beschrijf het product: (Tabel 1, doel 16) 
Binnen de onderzoekslijn ‘Kwaliteit van opleiders’ is er een nieuwe training, bestaande uit 4 dagdelen, 
verzorgd omtrent ‘Onderzoek doen in de opleiding’. 
 
Beschrijf het aantoonbaar gebruik:  
Opleiders, van het instituut en het werkveld, leren in 4 dagdelen praktijkonderzoek op te zetten en uit 
te voeren m.n. naar hun eigen functioneren als opleider. Maximale tijdsinvestering is 40 uur. 
Beschrijf de aantoonbare erkenning: 
Uit de evaluaties blijkt een hoge waardering uitgesproken in woorden.   
                                                                                                                                                          
Aantoonbaar gebruik en erkenning van één product in het gebied Kennisontwikkeling 
 
Beschrijf het product:  
Elk jaar verzoeken van vele tijdschriften om artikelen omtrent mentoring en school-based teacher 
education te reviewen (zie 4.1), hetgeen een erkenning is van de publicaties over mentoring en school-
based teacher education in internationale top-tijdschriften als Teaching and Teacher Education (zie 3.1). 
 
Beschrijf het aantoonbaar gebruik:  
De publicaties rondom mentoring worden veelvuldig geciteerd in de internationale tijdschriften. (Research 
Gate) 
Beschrijf de aantoonbare erkenning:  
Lid van de Editoriail Board of the IER 
International Education Research, Science and Education Centre of North America, Canada 
 
Aantoonbaar gebruik en erkenning van één product in het gebied Beroepspraktijk en maatschappij 
 
Beschrijf het product: (Tabel 1, doel 2) 
Ontwikkeling van een ‘curriculum’ voor beginnende leerkrachten. De afgelopen jaren is intensief gewerkt 
aan de ontwikkeling, opzet en uitvoering van een curriculum voor beginnende leerkrachten, bestaande uit 
drie onderdelen: werkplekbegeleiding, coaching en groepsbijeenkomsten gericht op kennis en vaardigheden. 

Met opmaak: Lettertype: 10 pt, Cursief
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Beschrijf het aantoonbaar gebruik: In 2016-2017 waren er twee groepen actief. Groep 1 (12 pp) die 
gestart was in september 2015 en groep 2 (23 pp) die gestart was in september 2016. 
Beschrijf de aantoonbare erkenning: 
Elk bestuur van Primair Onderwijs heeft naast de 2 a à 3 beginners die deelnemen in dit gezamenlijke 
traject eigen trajecten ontwikkeld voor de andere beginners. De basis van deze eigen trajecten bestaat uit 
de drie onderdelen van het curriculum. 
De tevredenheid onder de deelnemers van het gezamenlijke deel is hoog (gemiddeld 4 op vijfpuntsschaal). 
 
 
Onderdeel 6. Samenwerking 
 
Het lectoraat kan ook een bijdrage leveren aan onderwijs, professionalisering van 
docenten, de beroepspraktijk en/of aan de maatschappij door in samenwerking 
onderzoek te doen. Beschrijf de samenwerking met de praktijk en het onderwijs 
tijdens onderzoek. 
 
Samenwerking & betrokkenheid studenten  
Beschrijf de aantoonbare samenwerking & betrokkenheid:  
De samenwerking met de studenten vindt plaats via de CoP. Studenten uit het derde en vierde jaar 
verrichten onderzoek in een CoP op een school samen met leerkrachten en opleiders. Op die wijze 
wordt een bijdrage geleverd aan schoolontwikkeling en de eigen ontwikkeling. 
Het lectoraat ondersteunt deze ontwikkeling met onderzoek en begeleiding. 
                                                                                                                                                          
Samenwerking & betrokkenheid docenten (anderen dan de docent-onderzoekers van het lectoraat) 
Beschrijf de aantoonbare samenwerking & betrokkenheid:  
Het lectoraat werkt samen met het lectoraat Autonomie en Participatie aan een project waarbij 
ergotherapeuten en leerkrachten samen professionaliseren in de klas, gericht op het ondersteunen van 
kinderen met motorische problematieken. De samenwerking binnen dit project bestaat er uit dat naast de 
docent-onderzoekers zowel leerkrachten als ergotherapeuten in tweetallen samenwerken op basis van 
actie-onderzoek. Dit is afgelopen jaar gestart op vier basisscholen, waarvan 2 in Amsterdam en 2 in Zuid-
Limburg. 
                                                                                                                                                          
Samenwerking & betrokkenheid werkveld 
Beschrijf de aantoonbare samenwerking & betrokkenheid:  
In het lectoraat zijn twee werkveld-leden. Een wordt betaald vanuit het instituut en de ander vanuit een 
van de besturen. Het doel van die samenwerking is afstemming, gezamenlijke taal spreken, focus op 
urgente en relevante thema’s, kennisdeling.  
Deze kenniskring-leden werken vervolgens samen met andere collega’s uit het werkveld (CoLs) in 
bestuursoverstijgende leergemeenschappen.  
In totaal is er in 2016-2017 samengewerkt in 6 overstijgende CoLs (Tabel 1, doel 6).  
                                                                                                                                                          
 
Onderdeel 7. Zuyd onderwerpen 
 
Zuyd heeft expliciet gekozen voor een drietal zwaartepunten: Innovatieve zorg en 
technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, en Life sciences en 
materials. Beschrijf de bijdrage van het lectoraat in 2016-2017 aan (een van) de drie 
zwaartepunten. Of beargumenteer waarom een bijdrage niet haalbaar, wenselijk of 
anderszins niet gerealiseerd is. 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen de voornemens 2016-2017 en realisatie): 
Tekst:  

Met opmaak: Lettertype: 10 pt



 
 

 

10 
 

 
 

De samenwerking met CHILL is opnieuw uitgekristalliseerd in de organisatie van een gemeenschappelijk 
symposium op de locatie van CHILL november 2016.  
De samenwerking met Innovatieve Zorg en technologie is opgestart via de samenwerking met het lectoraat 
Autonomie en Participatie in het project ‘de ergotherapeut in de klas’. 
 
 
Onderdeel 8. Verbeterpunten en consequenties lectoraatsplan 
 
Een terugblik leidt meestal tot wijzigingen in de huidige plannen of nieuwe voornemens. 
Beschrijf in dit onderdeel de verbeterpunten voor het meerjarig lectoraatsplan of het 
jaarverslag van de faculteit die geconstateerd worden naar aanleiding van de 
bevindingen in dit jaarverslag. Aanbevelingen van visitaties dienen hier ook 
meegenomen te worden.  
 
Bij de visitaties zal uitdrukkelijk aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het 
lectoraat verbeterpunten kan benoemen en deze ook in de volgende jaren tot uitvoering 
brengt. Daarmee wordt de P&C (of PDCA) cyclus sluitend gemaakt. Het is dus van groot 
belang om hier aandacht aan te besteden.  
 
Verbeterpunten voor volgend jaar of het vigerende lectoraatsplan: 
Tekst: 
Het vigerende lectoraatsplan is onderhevig aan ontwikkeling. Het afgelopen jaar is gebleken dat de 
aandacht voor twee zaken versterkt mag worden: 21e-eeuwse vaardigheden en het leren van zittende 
leerkrachten. 
De aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden komt in toenemende mate tot uiting in de promotie-
onderzoeken, in de ondersteuning van het lectoraat bij het onderzoek van het iXperium in Roermond. 
De aandacht voor de zittende leerkrachten in nieuwe projecten rondom het leren op de werkplek en 
inzake rondom onderwerpen als computational thinking en interprofessioneel samenwerken tussen 
ergotherapeut en leerkracht. 
 
Doel 9 is minder relevant omdat dit intussen bij een ander lectoraat onderzocht is.  
Het komend jaar zullen deze aanpassingen nog explicieter zichtbaar worden en als additionele doelen 
toegevoegd worden. 
 
 
Onderdeel 9. Financieel 
 
Vermeld de inkomsten van het lectoraat voor onderzoek in 2016-2017. Indien mogelijk 
verzoeken wij u de voornemens jaarplan 2017-2018 in de tweede kolom aan te geven. 
Voor definities wordt gebruik gemaakt van de BKO terminologie zoals beschreven in de 
bijlage in dit jaarverslag. 
 
                                                    Realisatie 2016-2017           Voornemens jaarplan 2017-2018        

1. Inkomsten 1ste geldstroom  220 € 200 
2. Inkomsten 2de geldstroom  178 € 175 
3. Inkomsten 3de geldstroom 2 € 
4. Overige middelen voor 
onderzoek die niet vallen onder 
voorgenoemde categorieën. 

 € 5 

Totaal 1 t/m 4 400 €380 
 
Eventuele algemene toelichting op herkomst van overige middelen voor onderzoek (categorie 4) 
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Tekst : Het betreft auditwerk kenniscentra lerarenopleidingen basisonderwijs. 
ZOEC (20K) vervalt in 2017-2018. Vandaar het verschil met het vorige jaar. 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen voornemens 2016-2017 en realisatie daarvan):  
Er waren geen grote significante verschillen tussen voornemens en realisatie. 
                                                                                                                                                                      
Consequenties verschillen voor het volgende jaarplan 2017-2018: 
Tekst: Om de samenwerking met het lectoraat Autonomie en Participatie voort te 
zetten en de geplande projecten aan te vragen, is er sprake van 0,1 fte inzet voor 
een lid van het lectoraat A&P. 
Het lid van de kenniskring dat de communicatie verzorgde, kan i.v.m. de tijdelijkheid van het 
contract, deze activiteit minimaal een half jaar niet voortzetten. 
 
 
Onderdeel 10. Personele inzet 
 
Vermeld de personele inzet in het lectoraat voor onderzoek in 2016-2017. Indien mogelijk 
verzoeken wij u de voornemens jaarplan 2017-2018 in de tweede kolom aan te geven. Voor 
definities wordt gebruik gemaakt van de BKO terminologie zoals beschreven in de bijlage in dit 
jaarverslag. 
 

Realisatie 2016-2017                                              Voornemens Jaarplan 2017-2018 
   Aantal personen   fte’s       Aantal personen                        fte’s                                   

1. Lectoren     
- Gepromoveerde 

lectoren  
1 
 

0,8 1 0,8 

2. Docenten en 
andere 
onderzoekers 

10 1,3 8 1,1 

- Waarvan 
gepromoveerd 

0    

3. Promovendi 2 0,8 2 0,8 
4. Ondersteuners 2 0,4 2 0,4 
Totaal 1 t/m 4 9 3,3 9 3,1 
 
 
Toelichting (vermeld ook duidelijk de verschillen tussen voornemens 2016-2017 en realisatie 
daarvan): 
Tekst: Er zijn geen grote verschillen tussen voornemens en realisatie. 
De verwachting voor 2017-2018 is dat het aantal fte’s en medewerkers ongeveer 
gelijk blijft. Mochten aanvragen voor subsidie gehonoreerd worden, dan neemt het 
aantal fte’s ook evenredig toe. 
 
Consequenties verschillen voor het volgende jaarplan 2017-2018: 
Tekst: geen specifieke 
                                                                                                                                                              
 
Geef aan wie u contactpersoon bij F&C en HR is: 
F&C: Pascal Limpens 
 
HR: Sandy Puts 
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Bijlage: definities financiële en personele inzet conform BKO 
  
Definities inkomsten 

 
                                                                                                                                                                    
Defi
niti
es 
per
son
ele 
inze
t 

Rationale: Achterhalen wat de omvang van het onderzoek is en op welk niveau de 
mensen onderzoek kunnen verrichten. Het gaat om het aantal lectoren, 
docenten, promovendi (in aantallen en FTE’s) dat betrokken is bij onderzoek 
van de onderzoekseenheden. 
 

Algemeen • De gevraagde personele inzet m.b.t het onderzoek heeft betrekking op 
alle onderzoeksactiviteiten die deel uitmaken van de onderzoekslijnen, 
onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten waarbij direct of 
indirect een of meer lectoren betrokken zijn. 

• De gevraagde personele inzet m.b.t het onderzoek heeft betrekking op 

Rationale Achterhalen wat de omvang/massa van het onderzoek is. Verschillende 
geldstromen zijn relevant vanuit oogpunt: wat besteedt de hogeschool zelf aan 
onderzoek, hoe succesvol is de hogeschool bij het verwerven van subsidies, hoe 
succesvol bij het verwerven van middelen uit de markt/ beroepspraktijk. 

1e geldstroom Middelen voor onderzoek die in enig jaar toegekend zijn vanuit de reguliere 
bekostiging (lump sum OCW/LNV). Afhankelijk van het door de hogeschool 
opgestelde onderzoeksbeleid kan het bedrag hoger of lager liggen dan het 
onderzoeks-deel in de lump sum. 
 

2e geldstroom Middelen voor onderzoek die in enig jaar door zelfstandige publieke 
organisaties (bv. NWO, Raak, ZonMW) zijn uitgekeerd en zijn verworven in 
nationale / internationale competitie.  
Het betreft hier niet het gehele budget van een meerjarig onderzoeksproject 
maar de middelen die in enig jaar binnen het meerjarig project zijn uitgekeerd. 
In het geval de hogeschool penvoerder is van een consortium betreft het hier 
niet het gehele consortium-budget maar slechts het onderdeel van het budget 
waarvoor de hogeschool uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft.  
Het betreft hier zowel nationaal als internationaal toegekende middelen.  

3e geldstroom Middelen voor onderzoek die in enig jaar zijn uitgekeerd op basis van een 
contract met een opdrachtgever voor het uitvoeren van praktijkgericht 
onderzoek.  
Het betreft hier niet het gehele budget van een meerjarig onderzoeksproject 
maar de middelen die in enig jaar binnen het meerjarig project zijn uitgekeerd. 
In het geval de hogeschool penvoerder is van een consortium betreft het hier 
niet het gehele consortium-budget maar slechts het onderdeel van het budget 
waarvoor de hogeschool uitvoeringsverantwoordelijkheid heeft.  
Het betreft hier zowel nationaal als internationaal toegekende middelen. 

Overige 
middelen 

Middelen voor onderzoek die in enig jaar zijn uitgekeerd en die niet vallen 
onder de hiervoor genoemde categorieën. Indien relevant dan gaarne deze 
middelen kort specificeren in de toelichting. 
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het personeel dat een vast of tijdelijk dienstverband heeft bij de 
hogeschool en eventueel de daaraan gelieerde rechtspersonen. 
Daarnaast heeft de gevraagde personele inzet betrekking op 
gedetacheerde medewerkers vanuit externe organisaties die betrokken 
zijn bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien heeft de gevraagde 
personele inzet betrekking op medewerkers die op declaratiebasis hun 
medewerking verlenen aan de uitvoering van het onderzoek. 

• Een medewerker die onderzoek verricht bij meer dan één hogeschool 
mag in absolute zin bij al deze hogescholen worden opgevoerd; zijn of 
haar fte’s dienen echter naar realiteit over de hogescholen te worden 
verdeeld.  

• De vier categorieën medewerkers sluiten elkaar uit. 
Lectoren Het aantal lectoren dat als zodanig een vaste of tijdelijke aanstelling heeft bij 

de hogeschool als ook de lectoren die via detachering of op declaratiebasis 
werkzaamheden verrichten bij de hogeschool. Associate lectoren of 
vergelijkbare functies worden geteld bij de categorie docenten en andere 
onderzoekers. De fte’s hebben zowel betrekking op de totale aanstelling bij 
de hogeschool en kunnen dus betrekking hebben op onderzoekstaken, 
onderwijstaken en overige taken. 
 

Docenten en 
onderzoekers 

Alle medewerkers die inhoudelijke onderzoekstaken verrichten maar geen 
aanstelling hebben als lector. die geen lector zijn maar wel inhoudelijke 
onderzoeksactiviteiten verrichten die onderdeel uitmaken van een 
onderzoeksprogramma of –project, waarbij een of meer lectoren zijn 
betrokken. Promovendi worden hier niet geteld maar dienen ondergebracht 
te worden bij de categorie ‘Promovendi’. Bij het aantal FTE’s alleen de fte’s 
tellen voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de 
onderzoekstaken (en dus niet de eventuele onderwijstaken). 
  

Promovendi 
 

Het aantal promovendi dat promotieonderzoek uitvoert dat gelieerd is aan 
de onderzoekslijnen, onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten van 
de hogeschool. Promoties op eigen titel tellen niet mee. Bij het aantal FTE’s 
alleen de FTE’s tellen voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering 
van het promotieonderzoek (en dus niet op de eventuele onderwijstaken). 
  

Ondersteuning Alle medewerkers die ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de 
uitvoering van het onderzoek (secretarieel/administratief/organisatorisch) 
maar niet als lector, (docent)onderzoeker of promovendus. 

 
 


	Beoogde resultaten lectoraat (zie bijlage 5 in Strategisch Beleidsplan)

