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Werken in onderzoeksgroepen

Lerarenopleiders begeleiden praktijkgericht onderzoek op 
scholen waarmee we samen werken.

Maar hoe zit het met praktijkgericht onderzoek naar de eigen 
opleidingspraktijk? 



Doel pabo-onderzoeksgroep

• Het eigen curriculum onderbouwd en onderzoeksmatig
verbeteren

• De reflectieve dialoog onder opleiders stimuleren

• Als voorbeeld dienen voor studenten en samenwerkende 
scholen.



Uitgangspunten 
(Ros, Timmermans & Van der Steen, 2016; Ros & van den Bergh, 2018)

1. Keuze onderzoeksthema

2. Samenstelling onderzoeksgroep

3. Creëren van draagvlak

4. Tijd en ruimte voor dialoog

5. Betrokkenheid leidinggevende



In de praktijk

Onderzoeksgroep 1: 

• Werken aan vakmanschap

• Stimuleren van diep leren op de pabo.

Onderzoeksgroep 2: 

• Begeleiding van zelfsturing bij eerstejaars studenten 

https://www.menti.com/843d01d8

https://www.menti.com/843d01d8


De praktijk

Binnenkring en buitenkring

Binnenkring onderzoeksgroep 1: 
1 docent in de masteropleiding, 1 docent, 1 docent/onderzoeker, 1 lector
Buitenkring: uit alle domeinen een vertegenwoordiger.

Binnenkring onderzoeksgroep 2:
2 docenten Den Bosch, 1 docent Veghel, 1 docent/onderzoeker, 1 lector
Buitenkring: alle docenten die lesgaven aan de propedeuse studenten.



Het onderzoek

Vakmanschap
• Enquêtes bij studenten
• Enquêtes bij docenten
• Focusgroepinterviews studenten en 

docenten

Diep leren
• Analyse toetsdoelen
• Analyse portfolio’s studenten
• Focusgroepinterviews studenten
• Focusgroepinterviews studenten en 

docenten

Gepersonaliseerd leren
• Interventie in kwartaal 1
• Focusgroepinterviews studenten (2x) en 

docenten





Praktische opbrengsten

• Aandacht voor vastleggen van 
ontwikkeling van vakmanschap in 
een portfolio in nieuwe 
curriculum

• Stimuleren van diep leren door 
middel van SOLO taxonomy en 
actiewerkwoorden

• Meer duidelijkheid over 
begeleiding van zelfsturing van P-
fasestudenten: studenten zijn 
gaan werken in kleine leerteams, 
doelen met meer ruimte voor 
student, wens voor 
professionalisering van docenten.



En vooral ook

• Veel inhoudelijke dialoog in de onderzoeksgroepen, maar ook 
daarbuiten.

• Docenten geven aan dat eigen onderzoekende houding verbeterde.

• Docenten geven aan zich nog beter in te kunnen leven in studenten 
die onderzoek doen.

Valkuilen: tijd en afbakenen van het onderwerp



Discussievraag

Hoe kunnen de onderzoeksonderwerpen zo worden afgebakend 
dat er recht wordt gedaan aan het probleem dat wordt 
ervaren?

Bedankt voor uw aandacht
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