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Het project opleidingsscholen 
in een notendop

Het concept opleidingsscholen (pro-
fessional development schools) is 
begin jaren 90 in de Verenigde Staten 
ontwikkeld. In de kern is een oplei-
dingsschool een uitstekend functione-
rende (basis)school met veel aandacht 
voor professionele ontwikkeling van 
(aankomende) leraren (Abdal-Haqq, 
1998). Opleidingsscholen gaan een 
structurele samenwerking (educatief 
partnerschap) aan met een leraren-
opleiding. In deze samenwerking is 
ruimte gecreëerd voor nieuwe taken 
en verantwoordelijkheden van oplei-
dingsdocenten en leraren basisonder-
wijs. Onderzoeksprojecten die de 
professionele ontwikkeling van be-
trokkenen bevorderen vormen een 
integraal onderdeel van het concept 
opleidingsscholen. 
Het project opleidingsscholen van de 
HES/OCT1 en de deelnemende basis-
scholen, dat in 2001 van start ging, 
voldoet in grote lijnen aan boven-
staande algemene karakteristiek.
Studenten die deelnemen aan het 
project opleidingsscholen leren een 
groter deel van hun opleiding in de 
praktijk van het basisonderwijs dan 
in reguliere trajecten het geval is. 
Vanaf het begin van hun opleiding 
gaan ze twee dagen per week naar 
een speciaal geselecteerde basis-
school: de opleidingsschool. Dit zijn 
scholen die aan een aantal kwaliteits-
criteria voldoen, zoals een door het 
hele team gedragen onderwijsvisie, 
een vernieuwingsgezinde cultuur en 
een transparante schoolorganisatie. 
Ook de studenten die aan het project 
deelnemen moeten voldoen aan een 

aantal eisen en na zes weken wordt gekeken of dit opleidingstraject, waar-
in handelingsgericht werken en vraagsturing centraal staan, voor hen ge-
schikt is. Criteria zijn o.a. in staat zijn tot zelfsturing en planning en vol-
doende abstractieniveau voor transfer van informatie. 
Binnen het project opleidingsscholen is de functie interne opleider basis-
school (IOB-er) in het leven geroepen. Een IOB-er is een ervaren basis-
schoolleraar die voor twee dagen per week de taak heeft om de opleiding 
en begeleiding van de pabostudenten vanuit de basisschool te verzorgen. 
Aan het project nemen acht schoolbesturen, gezamenlijk verantwoordelijk 
voor acht basisscholen, en de HES/OCT deel. Er is hier sprake van een 
multilateraal kennisnetwerk (vgl. Roelofs, 2003).

Kennisontwikkeling binnen het project

De uitvoering van het project opleidingsscholen en kennisontwikkeling 
gaan hand in hand. In dit eerste gedeelte vatten we via een terugblik 
enkele hoofdpunten samen. Kennisontwikkeling ontstaat vanuit de werk-

Kennisontwikkeling 
binnen opleidingscholen
In dit artikel gaan we in op kennisontwikkeling in relatie tot 
het opleiden van leraren basisonderwijs en het leren van ervaren 
professionals op de basisschool en op de pabo. Achtergrond is het 
project opleidingsscholen zoals dat vorm krijgt in een samenwerkings- 
project tussen acht basisscholen en de hogeschool Edith Stein /
Onderwijscentrum Twente (HES/OCT). Een doel van dit project 
is vorm en inhoud te geven aan een opleidingsconcept waarin 
competentiegericht, vraaggestuurd en flexibel onderwijs kernbegrip-
pen zijn. Daarnaast speelt de werkplek een dominantere rol in het 
opleiden van leraren dan traditioneel het geval was. Dit laatste 
leidt tot een intensievere samenwerking tussen de HES/OCT en 
de basisscholen. Als gevolg van de opzet en uitvoering van het 
project opleidingsscholen wordt kennis ontwikkeld over nieuwe 
manieren van opleiden. In dit artikel proberen we deze kennis te 
articuleren. Naast meer impliciete en generieke kennisontwikkeling 
als belangrijk nevenproduct, is er in het kader van het project 
opleidingsscholen ook aandacht voor meer expliciete en specifieke 
vormen van kennisontwikkeling door het uitvoeren van onderzoek 
naar een opleidingsdidactiek met behulp van digitale video en 
multimedia. Dit onderzoek vindt plaats in een kenniskring van 
het lectoraat E-learning en ICT-rijke leeromgevingen.
We starten dit artikel met een korte introductie van het project 
opleidingscholen. Daarna volgt een beschrijving van de kennis 
die door het uitvoeren van het project ontwikkeld is. 
Het tweede gedeelte staat in het teken van het onderzoek dat binnen 
de kenniskring is uitgevoerd. Hierbij zoomen we in op hoe studenten 
van elkaar kunnen leren met behulp van digitale video en hoe de 
mentor en de student samen kunnen leren aan de hand van video-
opnamen van innovatieve onderwijspraktijken. Binnen opleidings-
scholen gaat het zowel om professionele ontwikkeling als om 
schoolontwikkeling. 
In dit artikel ligt het accent op professionele ontwikkeling omdat 
over dit onderwerp, in dit stadium, concretere uitspraken gedaan 
kunnen worden. 
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zaamheden en behoeften van het project en is dus 
niet vanuit een probleemstelling via systematische 
dataverzameling en verwerking verkregen. Deze ken-
nis is ervaringsgericht en contextgebonden. De wijze 
waarop de kennis is gerepresenteerd, is vaak proce-
dureel van aard, dat wil zeggen dat het handelings-
aanwijzingen zijn.

Structuur levert ruimte 
Een belangrijke leerervaring van het project is dat 
er goede structuren nodig zijn om ruimte te creëren 
voor een nieuwe manier van opleiden en leren. Om 
deze structuren mogelijk te maken en deze ruimte in 
te richten is de actieve steun van de besturen van de 
basisscholen onmisbaar. 
Binnen het project speelt de opleidingsvisie een cen-
trale rol. De gemeenschappelijke visie functioneert als 
een referentiekader om ontwikkelingen te stimuleren 
en te beoordelen. Een nieuwe manier van opleiden 
verlangt van alle betrokkenen het leren van nieuw 
gedrag en nieuwe denkwijzen en het afleren van 
bestaande routines. Een helder gearticuleerde oplei-
dingsvisie levert het denk- en communicatiegereed-
schap om die routines ter discussie te stellen. Een wat 
te dominante opstelling van opleidingsdocenten en 
mentoren is zo’n routine. Door verwijzing naar het 
belang van zelfsturing van de studenten kan dit ge-
drag bespreekbaar en omgebogen worden. Het gaat 
om het vinden van een nieuwe balans waarin van 
mentoren niet meer gevraagd wordt afzonderlijke 
lessen te beoordelen die veelal door de pabo-docen-
ten als stage-opdracht geformuleerd zijn; mentoren 
begeleiden nu studenten in hun ontwikkeling aan de 
hand van leerpunten die door de student geformu-
leerd zijn. Zij beoordelen dus niet meer iedere les, 
maar volgen veel meer het ontwikkelingsproces en 
ondersteunen dit vanuit eigen ervaring en know-
how. Pabo-docenten dienen hun opdrachten zo te 
formuleren dat ze in te passen zijn in de praktijk van 
de basisschool en aansluiten bij de ontwikkelingsbe-
hoefte van de student. 
Een gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid bete-
kent vooral ook vertrouwen hebben in elkaar. Om 
zo’n vertrouwensband op te bouwen is een goede 
communicatiestructuur een belangrijke voorwaarde. 
In het project opleidingsscholen wordt regelmatig 
overlegd en gezamenlijke studiedagen zorgen ervoor 
dat er tijd en ruimte is voor inhoudelijke verdieping. 
Echter, niet alleen de structuur is van belang, ook een 
cultuur waarin iedereen elkaar kan ontmoeten en 
aanspreken op verantwoordelijkheden is essentieel. 
Cruciaal hierbij is een goede timing: “Wanneer laat 
je iets nog even lopen en wanneer is het juist tijd om 
aan de bel te trekken?”. Een leerervaring van het wer-
ken in het project is dat dit gevoel voor timing steeds 
beter ontwikkeld wordt.

Wezenlijk is dat binnen de opleiding de studenten 
zoveel mogelijk ruimte krijgen om hun eigen stijl te 
ontwikkelen. Vanaf het begin anders werken is daar-
toe een voorwaarde. Van meet af aan gaat het om een 
mentaliteit gekenschetst door “Ik wil dit leren” in 
plaats van “Het moet van de opleiding”. Goed naar 
studenten (en hun mentoren) luisteren is een niet te 
onderschatten basis om een opleidingsprogramma op 

te funderen. Na bijna drie jaar ervaring blijkt dat de 
zuigkracht van het bekende nog erg sterk is. Het ge-
vaar van teruggrijpen op regelgeving ligt op de loer.
Een duidelijke bestuurlijke inbedding, een heldere 
opleidingsvisie en een cultuur van open communice-
ren bieden de structuur om een nieuwe manier van 
opleiden mogelijk te maken. 

Interactie tussen praktijk en theorie: 1+1= 3
Binnen het project opleidingsscholen is de interactie 
tussen de praktijk van de basisschool en de theorie van 
de opleiding veelzijdiger en intensiever geworden.
Voor de mentoren (de leraar waarbij de student in de 
klas staat) op de basisscholen en de IOB-ers betekent 
dit dat zij vanuit de toepassingen de theorie scherper 
in beeld hebben gekregen. Vaak was hun ‘onbewust 
bekwaam’ handelen gebaseerd op impliciete kennis. 
De intensievere contacten met de theorie van de 
opleiding maken het mogelijk deze impliciete kennis 
te expliciteren waardoor het handelen ‘bewust be-
kwaam’ wordt. Met andere woorden, zij leren de 
kennisbasis achter hun handelen expliciteren, waar-
mee deze toegankelijk wordt voor anderen. 
Voor de opleidingsdocenten leidt de nieuwe wijze 
van werken tot intensievere contacten met de basis-
scholen. Deze contacten krijgen een structureler 
karakter in vergelijking tot de meer incidentele stage-
bezoeken aan individuele studenten. Hierdoor krij-
gen opleidingsdocenten ook een beter beeld van hun 
vak in de praktijk. Dit leidt vaak tot verscherping en 
bijstelling van dat beeld. Soms blijken vernieuwingsi-
dealen toch heel lastig te realiseren in de volle praktijk 
van de basisschool. Maar het kan ook zijn dat de op-
leidingsdocent tegen zijn verwachting in constateert 
dat ‘vernieuwingen’ inmiddels al gemeengoed zijn. 
Voor de opleidingsdocent kenmerkt het proces van 
kennisontwikkeling zich door een contextspecifieke 
inkleuring van abstracte vakdidactische concepten. 
Naast de rol van ‘vak’docent komt voor veel oplei-
dingsdocenten hun rol als coach van leeractiviteiten 
van studenten veel nadrukkelijker naar voren. Dit 
leidt tot de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
kennis en vaardigheden in de begeleiding van stu-
denten. Ook op het niveau van de beroepsidentiteit 
zien we dan een verbreding van vak- naar opleidings-
docent. 

De studenten binnen het project opleidingsscholen 
hebben, zoals één van hen dat zelf formuleerde, de 
moeilijke taak om de ‘praktijk naar de theorie te bren-
gen’. Vragen van studenten dienen leidend te zijn 
voor de inrichting van het curriculum. Dit botst wel 
eens met een vaste opbouw van een leerplan georgani-
seerd in modulen en lesroosters. Het project oplei-
dingsscholen vraag om een veel flexibelere inrichting 
van het curriculum. Ook worden vaste waarden in het 
opleidingscurriculum soms grondig herzien. Zo was 
het gebruikelijk dat studenten gedurende hun oplei-
ding steeds meer stage gingen lopen. In het project 
opleidingsscholen, daarentegen, starten de studenten 
met twee dagen stage per week, maar in de eerste helft 
van het derdejaar wordt dat één dag per week. Ge-
stuurd vanuit hun ervaringen in de eerste twee jaren 
hebben studenten meer behoefte aan theoretische ver-
dieping. Daarvoor is dan ruimte in het curriculum. 
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De nieuwe interactie tussen theorie en praktijk werkt 
ook door op het niveau van de organisatie als geheel. 
Er is niet alleen leerwinst op individueel nivaue, maar 
ook op organisatieniveau. Dit geldt niet alleen voor 
de hogeschool, maar ook voor deelnemende basis-
scholen. Het werken binnen het project opleidings-
scholen raakt de gehele schoolgemeenschap en is 
daardoor meer dan het werk van enkele enthou-
siastelingen. Ook werken de inzichten en ervaringen 
die in het project zijn opgedaan door in het begelei-
den van beginnende collega’s; een belangrijk spin-off 
effect van deelname aan het project voor de basis-
scholen. 
Samenvattend biedt de samenwerking voor indivi-
duele professionals volop kansen voor verbreding 
en verdieping van kennis, inzichten en handelings-
repertoire. Ook op organisatieniveau functioneert 
het project als een katalysator om interactie tussen 
theorie en praktijk opnieuw te doordenken en van 
daaruit vorm en inhoud te geven. De kennisbasis 
die opgebouwd wordt is daarmee verankerd in de 
ervaringen van het project.

IOB-er als spin in het web
De IOB-er speelt een centrale rol in de opleiding 
van studenten. IOB-ers hebben een opleidingsverant-
woordelijkheid die verder strekt dan de stagebegelei-
ding. Om deze taak te vervullen zijn ze twee dagen 
per week vrijgesteld van lesgeven. De IOB-er vervult 
een brugfunctie tussen de pabo en de basisschool. 
Daartoe zijn er enerzijds intensieve contacten met de 
praktijkstudieleider (de pabodocent die fungeert als 
persoonlijk studiebegeleider van de student) en an-
derzijds met de mentoren op de basisschool bij wie 
de studenten in de klas staan. Een IOB-er begeleidt 
naast de studenten ook de mentoren en kan daardoor 
een belangrijke bijdrage leveren aan de professionali-
sering van de mentor door voorbeeldgedrag te tonen 
en instrumenten aan te reiken die de competenties op 
het gebied van studentbegeleiding versterken. 
Voor een IOB-er is het belangrijk telkens ’de eigen 
integriteit te toetsen’. Immers, de IOB-er gaat niet al-
leen een vertrouwensrelatie aan met de student, maar 
ook met de studiebegeleider van de pabo en de men-
toren. Hierdoor kunnen soms conflicten ontstaan 
waarin de IOB-er de rol van ‘regisseur van de oplos-
sing’ op zich moet nemen. Door belangentegenstel-
lingen kunnen één of meer vertrouwensrelaties on-
der druk komen te staan. 
Er is binnen het project procedurele kennis ontwik-
keld om de taak van de IOB-er in te vullen. Uniek 
hierbij is dat de IOB-er nadrukkelijk een opleidings-
verantwoordelijkheid heeft gekregen, niet alleen ten 
opzichte van studenten, maar ook ten opzichte van 
collega’s die als mentor optreden. 

Producten
De kennis die ontwikkeld is gedurende het project is 
deels impliciete kennis die in de hoofden van mensen 
opgeslagen zit en zijn weerslag heeft in de manier 
waarop de opleiding en de basisscholen zich als 
organisatie ontwikkelen. Het project heeft echter ook 
expliciete kennis opgeleverd in de vorm van concrete 
kennisproducten.

De procedure ‘Groot bezoek’ is een manier van 
authentiek toetsen die wezenlijk is voor het project. 
Aan de hand van ijkpunten gebaseerd op de 
bekwaamheidseisen, zoals geformuleerd door het 
Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren 
(SBL) worden studenten in de praktijk beoordeeld. 
Deze beoordeling bestaat uit de beoordeling van de 
lesvoorbereiding, de lesuitvoering en de reflectie op 
de gegeven les. Bij de beoordeling zijn zowel de IOB-
er en de mentor van de basisschool betrokken als de 
praktijkstudieleider van de pabo. Aan een eerstejaars 
student worden overigens andere eisen gesteld dan 
aan een student die aan haar Lio-stage toe is. Met 
deze ijkpunten hebben de studenten richtpunten 
om hun opleiding vanuit vraag- en zelfsturing vorm 
te geven. De beoordeling op basis van de ijkpunten 
heeft een duidelijk ontwikkelingsgericht karakter. 
Studenten formuleren samen met hun IOB-er, 
mentor en praktijkstudieleider nieuwe leerpunten 
en streefdoelen. Een ander kennisproduct van het 
project is de cursus voor interne opleiders basison-
derwijs en interne opleiders voortgezet onderwijs. 
Op basis van de ervaringen is een nascholingscursus 
opgezet. De cursusduur bedraagt vijf contactdagen, 
waarvan één dagdeel met bestuurders en directies. 
Buiten de cursusdagen werken de cursisten aan op-
drachten in hun werksituatie.

Onderzoek vanuit de kenniskring

De kenniskring ‘Digitale video’ wil via onderzoek 
kennis genereren die een vraaggestuurde opleidings-
didactiek vorm en inhoud kan geven. In de volgende 
paragrafen bespreken we kort de achtergrond, de 
opzet en de eerste resultaten van twee onderzoeks-
projecten. Het eerste onderzoek draait om het leren 
van de praktijk door middel van samenwerkend le-
ren van studenten. Kern van het tweede project is 
het samen leren van mentor en student over een cur-
riculumvernieuwing.

Studenten leren met en van elkaar
Samenwerking, zelfsturing, praktijkgerichtheid en 
reflectie zijn kernbegrippen in het project opleidings-
scholen. De vraag is hoe deze begrippen in een 
samenhangende opleidingsdidactiek gebracht kun-
nen worden. Binnen het project opleidingsscholen 
formuleren studenten leervragen die richtinggevend 
zijn voor hun ontwikkeling. Het idee van leervragen 
is als uitgangspunt genomen voor een beschrijvend 
empirisch onderzoek met als vraagstelling: Hoe leren 
studenten met elkaar en van elkaars praktijkervarin-
gen? Met behulp van video-opnamen zijn deze erva-
ringen vastgelegd en voor bestudering toegankelijk 
gemaakt. 

Het werken binnen het project 
opleidingsscholen raakt de hele 
scholgemeenschap.
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De procedure is als volgt:
• studenten nemen kennis van elkaars leervragen en 
lesvoorbereidingen, 
• ze maken video-opnames van elkaars lessen en 
bekijken samen de opnames, 
• van dit terugkijken maakt de onderzoeker video-
opnames en deze worden uitgewerkt in letterlijke 
protocollen. 

Er is bewust gekozen de protocollen niet te analyse-
ren vanuit een vooraf opgesteld conceptueel kader, 
maar de data voor zich te laten spreken. Op die manier 
wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de opmerkin-
gen van de studenten. Na studie van de protocollen 
bleken de volgende categorieën opmerkingen geza-
menlijk een dekkende weergave op te leveren: 
• reflectie op leervragen
• reflectie op leerkrachtgedrag anders dan de 

leervragen
• reflectie op (eigen) uiterlijk en/of houding (ik-gericht)
• technische opmerkingen (m.b.t. bijv. cameravoering
• kindgerichte opmerkingen
• restgroep (niet gecategoriseerd).

De resultaten laten zien dat een substantieel aantal 
opmerkingen betrekking had op de specifieke leer-
vragen van de student en ook het overige leerkracht-
gedrag kwam vaak in het gesprek aan de orde. Voor 
het leren nauwelijks relevante opmerkingen over 
uiterlijk of techniek kwamen veel minder voor dan 
op grond van eerdere ervaringen verwacht werd. Wel 
blijken studenten relatief veel opmerkingen te maken 
over individuele kinderen in de klas, zoals het benoe-
men van typerend gedrag van een kind.
Daarnaast blijkt dat in sommige situaties studenten 
zelf een koppeling leggen tussen praktijk en theorie. 
Dit kwam zowel voor bij studenten die in het eerste 
jaar van hun opleiding zaten als bij tweedejaars. Voor 
een uitgebreider weergave van de resultaten verwij-
zen we naar Van de Linde en Van den Berg (2003).
Uit de eerste resultaten leiden we af dat studenten 
gericht naar elkaars praktijk kunnen kijken. Ze stellen 
elkaar vragen, geven motieven voor hun handelswij-
ze, becommentariëren de situaties en geven elkaar 
tips. 
Kortom, studenten lijken goed in staat om samen 
via reflectie van praktijkbeelden te leren. De manier 
waarop studenten samen een les bespreken verschilt 
overigens wel van de manier waarop een opleider dat 
met een student doet. Mede op basis van reacties van 
collega-opleiders kunnen we de volgende verschillen 
constateren:
De conversatie tussen studenten is doelgericht, maar 
het ‘doorvragen’ komt niet altijd voor. Omdat studen-
ten elkaar goed kennen, expliciteren ze niet altijd 
alles. Ze begrijpen elkaar (te?) snel. Waarschijnlijk 
komen ze ook wat eerder met een ‘kant en klare’ op-
lossing, in plaats van elkaar te stimuleren zelf oplos-
singen te verwoorden. Desgevraagd geven studenten 
zelf aan dat ze het leerzaam en veelal plezierig vinden 
om met elkaar de lessen na te bespreken aan de hand 
van video-opnames. Overigens is het ook een keer 
voorgekomen dat een student door confrontatie met 
videobeelden van haar les, haar positieve beeld van 
haar gedrag moest bijstellen. Een dergelijke confron-
tatie is in eerste instantie teleurstellend, je denkt dat 

je iets kunt, maar dat blijkt nog niet het geval te zijn. 
Maar ook hier was uiteindelijk sprake van een positief 
gewaardeerde leerervaring.

De eerste resultaten van dit onderzoek vinden wij 
bemoedigend, omdat studenten goed in staat zijn van 
elkaar te leren aan de hand van videobeelden. Hun 
gesprekken zijn doelgericht en stimuleren tot onder-
bouwen van handelingen en keuzes. Ook de koppe-
ling met theorie komt voor. Onze voorlopige conclu-
sie is dat de inzet van video ertoe leidt dat studenten 
een professioneel gesprek met elkaar voeren op basis 
van concreet gedrag in de lespraktijk. Leerervaringen 
zijn aantoonbaar in de protocollen en worden ook 
door de studenten zelf zo ervaren. 

Student en mentor leren samen

In het voorgaande is geschetst wat pabo en oplei-
dingsscholen van elkaar geleerd hebben binnen het 
project opleidingsscholen. Daarna is besproken hoe 
studenten van elkaar leren wanneer zij samen reflec-
teren op video-opnames van elkaars lessen. In het 
laatste deel van dit artikel staat de vraag centraal hoe 
student en mentor beiden kunnen leren binnen de 
opleidingsschool. Digitale video speelt ook hier een 
centrale rol. 

Een van de uitgangspunten van het project oplei-
dingsscholen is dat student en mentor allebei leren: 
de student kijkt tijdens de stagedagen de kunst af van 
de mentor, terwijl de mentor dankzij de intensievere 
samenwerking met de pabo didactische vernieuwin-
gen eerder binnen de klassensituatie kan halen. Idea-
liter zou hiermee de kloof tussen theorie en praktijk 
worden overbrugd, maar het vormgeven van een der-
gelijke leer-werk-cultuur binnen de opleidingsscholen 
blijkt een proces van zoeken en uitproberen.
Zo bleek de kloof tussen theorie en praktijk zich niet 
spontaan te dichten. Het projectteam bedacht daar-
voor oplossingen als het inpraten van mentoren en 
het geven van demonstratielessen door pabodocen-
ten op een opleidingsschool. Deze werkwijze vraagt 
echter extra tijd van pabodocenten en zal door een 
groeiende studentenpopulatie binnen de opleidings-
scholen (van 20 in 2001 naar 100 in 2003) tot een effi-
ciëntieprobleem leiden. Maar er is ook een meer 
inhoudelijk bezwaar. Kenmerkend voor bovenge-
noemde activiteiten is namelijk dat de pabodocent 
feitelijk de rol van expert heeft, die niet alleen de 
student maar daarnaast ook de mentor schoolt. Er 
vindt kennisoverdracht plaats tussen pabodocent en 
student enerzijds en tussen pabodocent en mentor 
anderzijds. De pabodocent vervult de rol van expert 
op vakdidactisch gebied, maar het is de vraag of er 
daadwerkelijk door mentor en student gesproken 
wordt over de door de pabodocent aangereikte vak-
didactische ideeën, waardoor de ontwikkeling van 
student en mentor meer verbonden raken. Met ande-
re woorden: student en mentor leren wel, maar niet 
samen.
Dat een dergelijke dialoog tussen student en mentor 
niet spontaan op gang komt, wordt onder andere 
geconstateerd in een rapport van Bronkhorst, Paus & 
Verhoeven (2001). In een evaluatie van de multimedi-
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ale leeromgeving MILE Nederlands verwoorden zij 
dit probleem als volgt: "Minder scoort het overleg 
tussen studenten en mentoren van de praktijkscho-
len over kwesties die in MILE worden aangeroerd. 
Het blijkt dat studenten nauwelijks met hun mentor 
over MILE-Nederlands spreken". Een verklaring 
daarvoor is volgens de onderzoekers dat studenten 
niet zelf beschikken over de CD-rom’s. 

Bovenstaande gedachtegang over de ‘driehoeksver-
houding’ tussen mentor-student-pabodocent werd 
vertaald in de volgende onderzoeksvraag: Hoe ver-
loopt de samenwerking tussen student en mentor 
wanneer student en mentor samen de opdracht krij-
gen om met behulp van een multimediale leeromge-
ving een les voor te bereiden? De verwachting is dat 
de samenwerking tussen student en mentor leidt tot 
een gezamenlijk leerproces. De student leert hoe zij 
de op de pabo behandelde theorie kan omzetten in 
praktisch handelen. De mentor leert nieuwe didacti-
sche inzichten koppelen aan zijn/haar ervaringsdes-
kundigheid. 

Het onderzoek werd als volgt opgezet. Student en 
mentor krijgen van de onderzoeker de opdracht 
om samen een door de student uit te voeren les be-
ginnende geletterdheid voor te bereiden voor hun 
stagegroep. De student gaat deze les op korte termijn 
geven. Bij deze opdracht bekijken zij een aantal voor-
af geselecteerde videofragmenten en desgewenst 
aanvullende informatie op de CD-rom. Deze video-
fragmenten bevatten gemodelleerd leerkrachtgedrag 
(good practice) dat de student in haar les zou kunnen 
toepassen. In totaal worden negen verschillende ver-
nieuwende didactische ideeën gedemonstreerd maar 
niet expliciet benoemd. Het gesprek tussen mentor en 
student tijdens het bekijken van de informatie op de 
CD-rom wordt opgenomen op video. Dit geldt ook 
voor de les die de student geeft. Daarnaast wordt 
meteen na de samenwerkingsopdracht een nage-
sprek gehouden met de student en met de mentor. 
In totaal doen zeven combinaties van student-mentor 
mee aan de opdracht. 

De video-opnames van de gesprekken over de les-
voorbereiding zijn geanalyseerd op een aantal punten:
• Worden de vernieuwende didactische ideeën op-
gemerkt? Wie neemt daarin het initiatief?
• Wordt besloten om de vernieuwing uit te voeren? 
Wie neemt dit besluit?
Daarnaast zullen in een tweede fase van het onder-
zoek de video-opnames van de feitelijke lessen wor-
den geanalyseerd op de daadwerkelijk uitgevoerde 
vernieuwingen. 

De voorlopige resultaten geven het volgende beeld. 
De vernieuwingen worden over het algemeen bijna 
allemaal opgemerkt. Dit gebeurt meestal direct na, 
maar ook wel tijdens het kijken naar de videofrag-
menten. Opvallend is dat mentor en student over het 
algemeen evenveel vernieuwingen opmerken, maar 
de bijdrage van de student is duidelijk groter wan-
neer deze student ook de module heeft gevolgd waar 
de theorie is toegelicht (maar waarin de in het onder-
zoek gebruikte videofragmenten niet zijn vertoond).
Wanneer de vernieuwingen worden opmerkt dan 

volgt een gesprek over deze vernieuwing. Student en 
mentor maken daarbij opmerkingen over de waarde 
die ze aan het vernieuwende gedrag toekennen. 

Student (case 5): "Ik vond het leuk dat ze eerst de 
voorkant van het boek liet zien. En het uitroepteken. 
Dat had ik nog niet eerder gezien.” 

Daarnaast roepen de videobeelden ook vragen op:

Mentor (case 5): "Wat leuk dat die leerling zelf met 
een vraag komt. Of kennen ze deze manier van wer-
ken al? Hoe zou die leerkracht dat opbouwen? 

Student (case 4): "Ik vind het zo apart dat ze alles 
opschrijft. Die kleuters kunnen toch nog helemaal 
niet lezen?"

Studenten en mentoren hebben vragen over de prak-
tische toepasbaarheid van de vernieuwingen. De vra-
gen van de student hebben vooral betrekking op het 
ontwikkelingsniveau van leerlingen terwijl de men-
tor vragen heeft over de werkwijze van de leerkracht 
in de video. De mentor heeft overigens wel een groter 
aandeel in het geven van antwoorden. Zij doet dit 
door haar eigen ervaringen te verwoorden. Ook de 
student levert soms een antwoord; zij koppelt dan 
terug naar de behandelde theorie. In de gesprekken 
worden nauwelijks expliciete beslissingen genomen 
over de invulling van een lesvoorstel. Wel worden als 
het ware voornemens verwoord door de student:

Student (case 4): “Pictogrammen, om dat nu ook 
nog te introduceren dat vind ik best veel. Dat zou 
ook best een keer, een andere keer kunnen want het 
is op zich wel een mooi systeem”

De mentoren formuleren dergelijke voornemens niet 
en gaan mee met de voornemens van de student. Dit 
valt wellicht te verklaren uit het feit dat de student de 
les uiteindelijk gaat geven. 

Heeft samen een les voorbereiden met behulp van 
een CD-rom nu geleid tot samen leren van student en 
mentor? Concluderend kunnen we zeggen dat in de 
dialoog tussen student en mentor de vernieuwingen 
over het algemeen allemaal worden opgemerkt. Stu-
dent en mentor vervullen hier een gelijkwaardige rol. 
Student en mentor bepalen samen de vernieuwings-
waarde en mogelijkheden door toepassing in de ei-
gen groep. In dit proces wordt zichtbaar dat de video-
beelden leervragen bij de student en bij de mentor 
‘triggeren’. De mentor verwoordt daarbij haar erva-
ringsdeskundigheid, die zij koppelt aan de getoonde 
didactische vernieuwingen. In alle gevallen leidde de 
samenwerking binnen een half uur tot een les. 
Uit de nagesprekken bleek dat student en mentor de 
samenwerking positief beleefden. Studenten gaven 
aan een goed gevoel te hebben over hun les die, zoals 
een student het verwoordde, nu ‘dubbel doordacht’ 
was. De mentoren vinden de nieuwe ideeën een ver-
rijking voor hun eigen lessen en formuleren nascho-
lingsvragen. Het meest opvallend aan deze samen-
werkingsopdracht is dat het bekijken van de 
videofragmenten in alle gevallen tot een dialoog over 
de vernieuwende didactische ideeën leidt – die soms 
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al tijdens het kijken naar de videobeelden begint! 
Videobeelden van gemodelleerd leerkrachtgedrag 
vormen dus een sterke katalysator om de dialoog tus-
sen mentor en student te stimuleren én inhoud te ge-
ven. Deze conclusie biedt nieuwe mogelijkheden voor 
de opleidings-scholen om het samen leren door stu-
dent en mentor, met de CD-rom in de rol van expert, 
praktisch vorm te geven.

Conclusies

In dit artikel staat het verband tussen kennisontwik-
keling en de uitvoering van een project ‘opleiding-
scholen’ centraal. In het eerste gedeelte is een vorm 
van kennisontwikkeling beschreven die vooral het ka-
rakter van ‘lessons learned’ heeft. In het tweede ge-
deelte is kennisontwikkeling het vooropgezette doel 
van de onderzoeken die in het kader van de kennis-
kring digitale video uitgevoerd worden.
De ‘lessons learned’ laten zich als volgt samenvatten. 
Randvoorwaarden zoals bestuurlijk commitment, een 
opleidingsvisie die veel meer is dan een papieren tij-
ger en een cultuur van elkaar aanspreken op verant-
woordelijkheid zijn essentiele kaders waarbinnen het 
leren van en met elkaar in opleidingsscholen kan ge-
dijen.
In het project opleidingsscholen worden alle actoren 
uitgedaagd de grenzen van hun professionele kennis-
basis te verleggen. De studenten leren de basisschool-
praktijk met de theorie te verbinden, waarbij ze een 
grote verantwoordelijkheid krijgen voor de sturing 
van hun leerproces. Ook de mentor krijgt een andere 
professionele rol, waarbij de begeleidingstaak veel ex-
plicieter gekoppeld is aan de ontwikkeling van stu-
denten. Dit levert meer erkenning voor de ervarings-
kennis van de mentor op, maar vraagt van de mentor 
om begeleidingsgesprekken te voeren met studenten 
op basis van hun leerpunten. Die taak verschilt we-
zenlijk van het beoordelen van relatief losstaande les-
sen die door de student, vaak in opdracht van de 
pabo, gegeven worden.
De functie van intern opleider basisonderwijs is een 
nieuwe functie in het kader van het project opleidings-
scholen. Deze functie symboliseert bij uitstek de geza-
menlijke verantwoordelijkheid van basisscholen en 
de pabo voor de opleiding van nieuwe leraren. Een le-
raar die IOB-er wil worden zal een pakket aan nieuwe 
kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen, van-
daar dat binnen het project opleidingsscholen hier-
voor een nascholingstraject is ontworpen op basis van 
de inzichten die de afgelopen drie jaar zijn opgedaan.
Het project opleidingsscholen kenmerkt zich door 
een veelzijdige interactie tussen theorie en praktijk. 
Vanwege deze wederzijdse betrokkenheid ontstaat 
een situatie waarin beide op een productieve manier 
op elkaar afgestemd kunnen worden. Zo’n productie-
ve afstemming is cruciaal voor het welslagen van deze 
nieuwe manier van opleiden. De balans mag enerzijds 
niet teveel doorslaan naar de theorie, omdat dan het 
unieke van het project verloren dreigt te gaan, ander-
zijds bestaat het gevaar dat de praktijk de overhand 
krijgt, waardoor imitatie van het gedrag van de men-
tor een dominante manier van leren wordt. De kennis 
die binnen het project ontwikkeld wordt heeft veelal 
een procedureel karakter, dat wil zeggen het geeft 

aanwijzingen over zaken waarop je moet letten bij de 
vormgeving en uitvoering van het project. Deze ken-
nis komt vanuit reflectie op ervaring in een specifieke 
context tot stand. In welke mate deze kennis ook 
bruikbaar is in andere situaties hangt niet alleen af 
van de kennis op zich, maar ook van de context waar-
in deze kennis gebruikt wordt.

De kenniskring digitale video levert een extra impuls 
aan de kennisontwikkeling door met behulp van 
onderzoek inzichten en handelingsaanwijzingen te 
generen die als bouwstenen kunnen dienen voor een 
vraaggestuurde en competentiegerichte opleidingsdi-
dactiek gebaseerd op sociaal constructivistische prin-
cipes. Deze kenniskring probeert een bijdrage te leve-
ren aan het zoeken van een goede balans tussen 
theorie en praktijk en daarmee een vraaggestuurde 
en competentiegerichte opleidingsdidactiek mede 
vorm en inhoud te geven. 
Systematische reflectie is een goed middel om kritiek-
loze imitatie van het gedrag van de mentor te voorko-
men. Vandaar dat in een van de projecten van de ken-
niskring reflectie met behulp van video centraal staat. 
Uit de eerste resultaten kunnen we concluderen dat 
studenten goed in staat zijn op eigen en elkaars lessen 
te reflecteren. Ook maken de verschillen tussen eer-
ste- en tweedejaars studenten duidelijk dat naarmate 
studenten vorderen in de opleiding zij uitgebreider 
op een les terugblikken. Studenten leren ook van el-
kaar en inzet van video maakt een vorm van praktijk-
gericht, zelfsturend en samenwerkend leren mogelijk.
Een goede verbinding tot stand brengen tussen prak-
tijk en theorie is zeker niet eenvoudig als het om inno-
vatief onderwijs gaat. Immers, vaak zijn zulke innova-
ties nog geen gemeengoed in de praktijk van het 
basisonderwijs. De vernieuwende ideeën aanbieden 
in het theoriegedeelte van de opleiding leidt veelal 
niet tot implementatie in de praktijk, ook niet als die 
aanbieding via een multimedia casus gebeurt. Echter, 
indien student en mentor samen naar zo’n multime-
dia casus kijken, dan blijkt dat er een professionele 
dialoog tot stand komt en er weloverwogen afwegin-
gen gemaakt worden welke vernieuwingselementen 
de student in de praktijk gaat uit proberen. Zo’n 
dialoog inspireert ook de mentor en zet aan tot imple-
mentatie van vernieuwingen.

Noot
1 Hogeschool Edith Stein/OCT is een monosectorale hogeschool

en verzorgt de opleiding voor leraren primair onderwijs (pabo).
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