
Onze projecten,
zuurstof voor de lerarenopleidingen



De illustraties in deze brochure zijn ontworpen door studenten van de opleiding bachelor secundair onderwijs
van de Katholieke Hogeschool Limburg. Hartelijk dank aan hen en aan Aldy Kaptein!



Beste lerarenopleider

Zuurstof. Een mens kan niet zonder. Het zorgt voor leven.
Een tekort levert ademhalingsproblemen. Een teveel maakt je
duizelig. 

Het expertisenetwerk School of Education (SoE) wil zuurstof
geven aan lerarenopleiders, niet teveel maar vooral niet te weinig.
Zuurstof om je lessen nieuw leven in te blazen, om je in je job
met alle daarbij horende dimensies verder te verdiepen en
te verbreden. Je bent zoveel meer dan een leraar van leraren.
Lunenberg, Dengerink en Korthagen (2013) verwijzen in hun
reviewstudie over het beroep en de professionalisering van
lerarenopleiders naar zes rollen. In de literatuur zien zij de
lerarenopleider niet alleen beschreven als leraar van leraren,
maar ook als onderzoeker, coach/begeleider van (jonge) mensen,
curriculumontwikkelaar, bruggenbouwer en poortwachter.
SoE wil je graag aanspreken op deze verschillende rollen 
én meer. 

SoE wil je die verschillende rollen verder laten verkennen en
ontwikkelen in een ruim arsenaal aan professionaliserings -
mogelijkheden, via drie pijlers in onze werking: projecten,
werkgroepen en vormingsinitiatieven. 

Het grootste deel van onze middelen gaat naar projecten.
Ze zijn in zekere zin de grootste bron van zuurstof binnen
de organisatie. Alle projecten binnen School of Education zijn
samenwerkingsprojecten, zoals de 2 in O². Een project doe je
niet alleen, maar samen met twee, drie of meer SoE-partners. 
Om de resultaten van deze projecten zo ruim mogelijk
te verspreiden, plaatsen we ze op regelmatige basis via
een brochure in de kijker. 

Je hebt momenteel de meest recente versie in handen.
We zijn er trots op omdat je er voor de vijfde maal op rij
een bloemlezing van de meeste recente projectresultaten
terugvindt. 

Natuurlijk kan je ook steeds terecht op onze website
www.schoolofeducation.eu. Daar kan je verder grasduinen
en vind je meer informatie over de projecten, werkgroepen
en andere initiatieven waar SoE zijn schouders onder zet.

Zet je longen open en haal diep adem!

Namens alle medewerkers van School of Education,

Ann Martin
Coördinator
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In deze vijfde editie van onze brochure vind je een overzicht
van de projecten die in 2013 en 2014 werden afgerond.
Daarnaast werpen we ook een blik op onze lopende en
recent opgestarte projecten.

Afgeronde projecten

1. P-review: vakdidactische praktijkgerichte reviews
van onderzoek ................................................................ 3

2. Vakdidactiek natuurwetenschappen. Onderzoek naar
en ontwikkeling van een verbindende didactiek
natuurwetenschappen  .................................................... 4

3. Een lessenreeks voor rationale getallen in
de lerarenopleiding basisonderwijs .................................. 5

4. Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal ........................ 6
5. Edurama: uitbouw van een digitaal platform ter

ondersteuning van onderzoek in de lerarenopleiding ........ 7
6. Maximaliseren van stagebegeleiding binnen een context

van minimale fysieke aanwezigheid op stagescholen ....... 8
7. ICT-starterskit voor (aspirant) leraren ................................ 9
8. Competentiegerichte stembegeleiding bij studenten

lerarenopleiding ............................................................... 10
9. Iedereen taalkaar ............................................................. 11
10. Een G-krachtige praktijk .................................................. 12
11. Hervorming secundair onderwijs: leraren doen schitteren.

Implicaties voor de lerarenopleiding ................................. 13

Lopende projecten

1. Omgang met bronnen in het onderwijs ............................ 15
2. Grenzen verleggen .......................................................... 15
3. Onderzoek als authentieke leerinhoud  ............................ 16
4. Samen cultureel content .................................................. 17
5. Teacher design teams ..................................................... 17
6. Een opleiding voor lerarenopleiders: the missing link:

een LOOP – LerarenOpleidersOpleidingsProgramma –
tot meesterschap ............................................................ 18

7. Didactiek² ........................................................................ 18

Ben je geïnteresseerd om zelf een project in te dienen
of om mee te werken aan een project?

Kijk dan zeker naar de oproep voor de nieuwe projectenronde
op www.schoolofeducation.eu/projecten of neem contact op
met één van de stafmedewerkers.

Wegwijs
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Hoewel in de lerarenopleiding inhoud en vormgeving
verankerd (dienen te) zijn in wetenschappelijke evidentie,
blijkt de doorstroming van onderzoeksresultaten naar 
het onderwijs soms moeizaam te verlopen. Het project wil
bijdragen aan de toegankelijkheid van wetenschappelijk
onderzoek voor lerarenopleiders en leraren (in opleiding).
Het wil stimuleren dat onderzoek daadwerkelijk doorstroomt
naar de klaspraktijk door inzichten uit actuele vakdidactische
thema’s op een systematische, samenvattende en vlot
leesbare manier te presenteren. Via de volgende publicaties
biedt het project een blik op vakdidactische thema’s voor
verschillende onderwijsdomeinen en onderwijsniveaus:

n De effectiviteit van woordenschatinterventies in
de kleuterklas.

n Onderwijs in de wetenschappen: beter geïntegreerd
of niet?

n Geschiedenisonderwijs en etnisch-culturele diversiteit:
hoe begin je eraan? 

n Bestaat er evidentie voor verbeterde leerprestaties
en attituden door context-geleide benaderingen in
het wetenschapsonderwijs?

n Motivatie van leerlingen binnen de lessen lichamelijke
opvoeding in het lager en secundair onderwijs: 
hoe pak je het aan? 

n Leren is onderzoeken. Aan de slag met wetenschap
in de klas.

Eindresultaten

n Van de Keere, K., & Vervaet S. (2013). Leren is
onderzoeken. Aan de slag met wetenschap in de klas.
Lannoo Campus

n De publicaties over taal, natuurwetenschappen,
geschiedenis, lichamelijke opvoeding, wetenschap s -
onderwijs en wereldoriëntatie zijn beschikbaar als
publicatie, e‐boek en pdf. Op www.p-reviews.be
kan je deze gratis downloaden. Je vindt er ook
praktijk suggesties.

1. P-review: vakdidactische praktijkgerichte reviews van onderzoek
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Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

Partners: Thomas More, CVO LimLo, KHLim en Odisee (HUB-KAHO)
Contactpersoon: job.demeyere@khlim.be 
Meer informatie: www.p-reviews.be en http://schoolofeducation.eu/projecten/kernprojecten/P-reviews 
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Het vak natuurwetenschappen in het
secundair onderwijs is een clustering van
fysica, chemie en biologie in richtingen
met wetenschappelijke geletterdheid als
hoofddoelstelling. Hoewel de clustering
tot natuurwetenschappen pedagogische
en inhoudelijke kansen biedt, is de situatie

ook problematisch omdat de vak didactiek zich op het spannings -
veld tussen gemeenschappelijkheid en eigenheid van deze
disciplines bevindt. 

Om de verschijnselen in de natuur te begrijpen, heb je inzichten
van de drie disciplines nodig. Het is verre van evident om vragen
vanuit de drie disciplines te kunnen stellen, laat staan om ze
te beantwoorden. Nochtans heb je net dat nodig om tot
een natuurwetenschappelijke synthese te komen. Zowel de
natuurwetenschappen afzonderlijk als de synthese dienen een
plaats te krijgen in een goede vakdidactiek natuur wetenschappen. 

Het project heeft een aantal kenmerken van een goede
vakdidactiek natuurwetenschappen uitgewerkt in een 
inspiratie gids “Vakdidactiek Natuurwetenschappen”. De gids
biedt inspiratie voor docenten en studenten in de geïntegreerde
lerarenopleiding en voor leer krachten secundair onderwijs die zich
vragen stellen bij de didactiek van het vak natuur wetenschappen.

Eindresultaten

n Inspiratiegids vakdidactiek natuurwetenschappen.
Te bestellen aan 20€/gids (exclusief verzendingskosten)
via freja.vandeborg@khlim.be. De pdf-weergave kan gratis
gedownload worden op http://schoolofeducation.eu/
bijlagen/InspiratiegidsVakdidactiekNatuurwetenschappen.pdf

n Een uitgewerkt voorbeeld van de interdisciplinaire didactiek:
De rol van CO2 in een klimaat(model) kan geraadpleegd
worden op www.vakdidactiek.be/natuurwetenschappen

2. Vakdidactiek natuurwetenschappen. Onderzoek naar en ontwikkeling van
een verbindende didactiek natuurwetenschappen
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Doelgroep: Bachelor secundair onderwijs; Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten
Partners: KHLim, KHLeuven en Thomas More
Contactpersoon: renaat.frans@khlim.be 
Meer informatie: www.vakdidactiek.be/natuurwetenschappen en 

http://schoolofeducation.eu/projecten/vakdidactieknatuurwetenschappen



Het aanleren van rationale getallen, met name breuken,
kommagetallen en procenten, verloopt voor veel leerlingen met
de nodige moeilijkheden. Een goede kennis van rationale getallen
vormt nochtans de basis voor meer geavanceerde wiskunde
zoals algebra en kansrekening. Het vergt van leraren de nodige
kennis om op een doeltreffende manier met deze materie om 
te gaan. Onderzoek bracht echter tekorten aan het licht in de
vakinhoudelijke (het zelf beheersen van leerinhouden over rationale
getallen) en vakdidactische kennis (de kennis die ingezet wordt bij
het onderwijzen van rationale getallen) van toekomstige leerkrachten
lager onderwijs. 

Het project ontwikkelde een lessenreeks over (het onderwijzen van)
rationale getallen. Deze lessenreeks wil zowel de vakinhoudelijke
als vakdidactische kennis van toekomstige leerkrachten
versterken. Het project stelde bovendien een significant grotere
leerwinst vast met betrekking tot zowel de vakinhoudelijke als
vakdidactische kennis in vergelijking met de controlegroep die
de gewone lessenreeks in hun lerarenopleiding volgde.

Eindresultaten

n Een (docenten)cursus met een lessenreeks van 14 lesuren
over rationale getallen (m.n. breuken, kommagetallen en
procenten)

n De cursus werd aangevuld met handleiding voor studenten
bachelor lager onderwijs

3. Een lessenreeks voor rationale getallen in de lerarenopleiding basisonderwijs
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Doelgroep: Bachelor lager onderwijs
Partners: KU Leuven, GROEP T, Thomas More en VIVES
Contactpersoon: fien.depaepe@kuleuven-kulak.be
Meer informatie: http://schoolofeducation.eu/projecten/een-lessenreeks-voor-rationale-getallen-in-de-lerarenopleiding-

basisonderwijs
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Onderzoek evolueert, zowel op het vlak
van onderwijskunde als in verschillende
disciplines. Evident geachte oplossingen
worden in vraag gesteld, nieuwe modellen
worden uitgewerkt en nieuwe perspectieven
worden geopend. Dit heeft consequenties
voor het aan toekomstige leerkrachten

aangeboden studiemateriaal. Niet alleen wordt de vraag gesteld
in welke mate de uitspraken in het studiemateriaal overeen -
stemmen met de onderzoeks literatuur, maar ook met welke
standvastigheid de uitspraken worden gedaan. Worden toekomstige
leerkrachten aangespoord om kennis te nemen van het onderzoek
en hiermee om te gaan? Krijgen toekomstige leerkrachten pasklare
antwoorden aangeboden of beseffen ze dat de uitspraken het
gevolg zijn van een zorgvuldige en gebalanceerde redenering?

Het project ontwikkelde een screeningsinstrument waarmee 
de cursusontwikkelaar bij zichzelf of bij collega’s kan nagaan in
welke mate zijn/haar studiemateriaal onderzoeksgeïnformeerd is. 

Het instrument biedt ook uitleg over de gebruikte sleutelconcepten,
het scoringsprotocol, het praktische gebruik van de online
applicatie en geeft enkele inspirerende voorbeelden.

Daarnaast werd een gebruikershandleiding ontwikkeld
waarin adviezen voor het gebruik en de implementatie van
het instrument in de lerarenopleiding worden gegeven.
Het instrument kan gebruikt worden ter professionalisering
van de individuele docent en van teams. 

Eindresultaten

n Het screeningsinstrument en de handleiding kunnen
geraadpleegd worden op www.onderzoeksgeinformeerd.be

n Het project werkte een literatuurstudie uit. Deze is te
downloaden van http://schoolofeducation.eu/projecten/
onderzoeksgeinformeerd-studiemateriaal

n Het project schreef een artikel dat ingediend werd bij het
Tijdschrift voor Lerarenopleiders. 

4. Onderzoeksgeïnformeerd studiemateriaal
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Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

Partners: GROEP T, CVO LimLo, KHLeuven, Odisee (HUB-KAHO) en Thomas More
Contactpersoon: liesbeth.spanjers@groept.be
Meer informatie: http://schoolofeducation.eu/projecten/onderzoeksgeinformeerd-studiemateriaal



Professionele ontwikkeling van leraren (in opleiding) en
lerarenopleiders is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs.
Een mogelijke belemmering echter is de moeilijke doorstroming
van praktijkgerichte en wetenschappelijk verantwoorde
onderzoeksresultaten naar het onderwijs. De mate waarin
onderzoek binnen de vakdomeinen van de lerarenopleiding
beschikbaar en bruikbaar is, is belangrijk voor de professionele
ontwikkeling van leraren(opleiders). 

Het project ontwikkelde een website waarop lerarenopleiders,
leraren en studenten terecht kunnen voor relevant onderzoek
voor de les- en klaspraktijk. Ze vinden er onderzoeksmateriaal
over specifieke onderwijsonderwerpen terug. Daarnaast is het
ook mogelijk om zelf publicaties toe te voegen. Via een
publicatiewijzer wordt duidelijk op welke manier onderzoek kan
aangeleverd worden voor publicatie op de website en hoe dat
onderzoek vervolgens gerapporteerd wordt op de website. 

Verder werd een gebruikswijzer ontwikkeld om leermateriaal meer
onderzoeksgeïnformeerd te maken en om de onderzoekende
houding van studenten in de lerarenopleiding te stimuleren.
Deze gebruikswijzer omvat handvatten en oefeningen die
geïntegreerd kunnen worden in het curriculum en waarbij
edurama.be als middel gebruikt wordt. 

Eindresultaten

n De website, publicatiewijzer en gebruikswijzer zijn terug
te vinden op www.edurama.be

n Het project schreef een artikel dat ingediend werd bij het
Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

5. Edurama: uitbouw van een digitaal platform ter ondersteuning van onderzoek
in de lerarenopleiding
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Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

Partners: VIVES, CVO LimLo, GROEP T, KHLeuven, KHLim, Odisee (HUB-KAHO) en Thomas More
Contactpersoon: redactie@edurama.be
Meer informatie: www.edurama.be



A
fg

er
o

nd
e 

p
ro

je
ct

en

Vele lerarenopleiders herkennen
de verzuchting dat een dag beter
36 uren zou tellen. Ook tijdens
stagebegeleiding voelen zij vaak
de frustratie dat de begeleiding
van stagiairs beperkt wordt door
de realiteit.

Dit project ontwikkelde een
analysekader om enkele stage scenario’s en de bijbehorende
begeleiding in kaart te brengen en te optimaliseren. Hierbij werd
de fysieke aanwezigheid van iemand van de opleiding op de
werkplek  meer gefocust ingezet.

Er werd een website gemaakt om lerarenopleiders te inspireren
aan de slag te gaan om de eigen (stage)begeleiding onder
de loep te nemen en te optimaliseren. Er werd gezocht naar
alternatieven om de begeleiding grondiger te organiseren
binnen de beschikbare tijd en ruimte.

Vanuit een analyse-instrument werden een aantal fiches
ontwikkeld die een andere soort begeleiding (vaak digitaal) helpen
uitwerken. Hierdoor wordt een meer gepersonaliseerde aanpak
mogelijk, rekening houdend met het groeiproces van de student/
cursist. 

Eindresultaten

n De website www.somfa.be met het artikel ‘SOMFA,
methodiek voor Stagebegeleiding Optimaliseren bij Minimale
Fysieke Aanwezigheid’, beleidsaanbevelingen, stagescenario’s
(voor reguliere stage, buitenlandse stage en leraren in
opleiding), een analysekader, het analyse-instrument
en praktijkvoorbeelden.

6. Maximaliseren van stagebegeleiding binnen een context van minimale fysieke
aanwezigheid op stagescholen

8

Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

Partners: KHLeuven, CVO HIK, GROEP T en KU Leuven 
Contactpersoon: marierose.polling@khleuven.be 
Meer informatie: www.somfa.be 



Bij de instroom in de lerarenopleiding worden bij de kandidaat-
studenten (impliciet) een aantal ICT-competenties verondersteld.
Deze startcompetenties zijn immers essentieel als vertrekbasis
voor ICT-integratie in de lerarenopleiding. Dit project ontwikkelde
een online screenings- en remediëringsinstrument om studenten
bij de instroom in de lerarenopleiding een spiegel voor te houden
wat betreft hun ICT-vaardigheden. Dankzij dit instrument worden
de verwachtingen van de opleiding gecommuniceerd en kunnen
de gedetecteerde hiaten worden weggewerkt. Een zeker instap -
niveau op het vlak van ICT-vaardigheden waarborgt dat de
lerarenopleiding volop kan inzetten op het (leren) integreren
van digitale toepassingen in de lespraktijk.

Het screeningsinstrument peilt binnen vijf inhoudsgebieden
(bestandsbeheer, schrijfprogramma’s, presentatiemiddelen,
rekenblad en internet en e-communicatie) naar zowel instrumentele
vaardigheden als informatievaardigheden, formele vaardigheden
en attitudes. De student kan de screening aanvangen op
elementair, basis-, gevorderd of expertniveau. 

Op elk niveau kan de student informatie, instructiefilmpjes en
oefeningen raadplegen volgens zijn/haar behoefte. Omdat in de
kit verschillende reeksen van vragen en opdrachten voorzien zijn,
kan de student zichzelf ‘hertesten’ en zo zijn progressie
zichtbaar maken.

Eindresultaten

n De starterskit kan geraadpleegd worden via
http://starterskit.edev.khlim.be/
Opleidingsinstellingen die de starterskit op hun eigen server
willen plaatsen, nemen contact op met dries.palmaers@khlim.be 

n De toetsmatrijs vaardigheden en attitudes en de discussie -
tekst over de startcompetenties ICT kunnen geraadpleegd
worden op http://schoolofeducation.eu/projecten/
ict-starterskit

7. ICT-starterskit voor (aspirant) leraren
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Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

Partners: CVO VIVO, KHLim en KU Leuven
Contactpersoon: karlien.dejaeger@cvovivo.be 
Meer informatie: http://schoolofeducation.eu/projecten/ict-starterskit 
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De lerarenopleider staat garant
voor een degelijke voorbereiding
van studenten op een job in het
onderwijs. Zij zullen van bij de start
lesgeven, verhalen vertellen,
gesprekken voeren, enzovoort. 
De stem wordt daarbij als werk -
instrument gebruikt. Uit onderzoek 
is enerzijds gebleken dat leraren als

beroeps sprekers een verhoogd risico lopen op stemproblemen
en dat stemproblemen tijdens de leraren opleiding vaak stem -
problemen op de werkvloer voorafgaan. Anderzijds weten we 
ook dat een optimale stem binnen ieders bereik ligt. Maar heeft
elke lerarenopleider zijn/haar studenten de nodige stemcompetenties
bijgebracht? Wat betekent een optimale stem precies voor een
welbepaalde student? Hoe kan je als stemcompetent team
model staan voor je studenten? Hoe kan een lerarenopleiding 
dit aanpakken zonder het studie pakket extra te belasten? 

Dit project ontwikkelde een visie waarin het begrip ‘stem -
ergonomisch handelen’ centraal staat. Dit concept werd uitgewerkt
door de ‘stemcompetenties’ te linken aan de basiscompetenties
van de leraar in een competentiematrix.

Via een stappenplan kunnen teams van lerarenopleiders de visie
implementeren in de opleiding. Er werd een professionaliserings-
en opleidingstraject voorzien, alsook ‘good practices’ en concreet
materiaal om aan ‘stemergonomisch handelen’ te werken. 

Dit alles werd verzameld in een webbrochure die tools geeft om
te werken aan stemoptimalisering binnen de lerarenopleidingen. 

Eindresultaten

n De webbrochure 'Ontknoop je stem!' kan je vinden op
https://exporl.med.kuleuven.be/ontknoopjestem/    

n De flyer 'Ontknoop je stem!' kan je vinden op 
http://schoolofeducation.eu/bijlagen/Flyer%20Ontknoop
%20je%20stem.pdf 

8. Competentiegerichte stembegeleiding bij studenten lerarenopleiding
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Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

Partners: KU Leuven, CVO Lethas, GROEP T en LUCA School of Arts 
Contactpersoon: wivine.decoster@med.kuleuven.be
Meer informatie: http://schoolofeducation.eu/projecten/ontknoopjestem 



Het project wil de verankering van
taalontwikkelend lesgeven (TOL)
in de opleiding bachelor kleuter -
onderwijs (BaKO) stimuleren.
Daarbij worden de studenten niet enkel
door hun taaldocenten, maar ook door
de vakdocenten, praktijk pedagogen
en mentoren opgeleid tot taal -
stimulerend handelen in de kleuterklas.

Via de olievlekstrategie worden collega’s gestimuleerd om de
principes van taalstimulerend handelen in de klas over te brengen,
zowel in de begeleiding als in de evaluatie. Hierdoor voelen
studenten de noodzaak van taalstimulering in de kleuterklas en
zijn ze in staat de transfer te maken van hun stage- naar beroeps -
praktijk. Op die manier zorgen ze uiteindelijk voor taalklare kleuters. 

Het project ontwikkelde een visietekst over taalontwikkelend
lesgeven aan kleuters, waarin alle bestaande theorieën werden
samengebracht met voldoende ideeën om er ook mee aan
de slag te gaan. 

Daarnaast werd een leerlijn taalontwikkelend lesgeven in het
kleuteronderwijs ontwikkeld, waarmee het hele BaKO-opleidings -
team kan werken.

De inspiratiegidsen muziek, wereldoriëntatie en wiskunde
die in het project werden ontwikkeld, fungeren als bron vol
taalontwikkelende aanbevelingen voor álle docenten BaKO.

Eindresultaten

n De visietekst 'Taalklare visie', met de leerlijn 'Taalklare Leerlijn'
zijn samen met de inspiratiegidsen uit de vakgebieden muziek,
wereldoriëntatie en wiskunde te raadplegen op
http://schoolofeducation.eu/projecten/iedereen-taalklaar 

9. Iedereen taalklaar
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Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs
Partners: Odisee (HUB-KAHO) en KHLim
Contactpersoon: jaantje.verbruggen@hubkaho.be 
Meer informatie: http://schoolofeducation.eu/projecten/iedereen-taalklaar 
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Om laaggeletterdheid te voorkomen is het nodig dat leerlingen
veel kansen krijgen om aan geletterdheid te werken. Dat gebeurt
het best door het omgaan met schriftelijke informatie in te bedden
in zinvolle en functionele activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat
de integratie van geletterdheidsvaardigheden in vakinhouden en
vakpraktijken de beste manier is om het geletterdheidsniveau
van leerlingen te verhogen. Leerlingen zijn meer gemotiveerd om
geletterdheidstaken uit te voeren als zij daarvan direct het nut
ervaren in de (beroeps)praktijk.

Het project – met de G van geletterdheid – wil aspirant-leraren van
praktijkvakken in het beroepssecundair onderwijs voorbereiden
om functionele geletterdheid te bevorderen bij hun leerlingen. 

Hiertoe werd een digitaal leerpad ontwikkeld dat op een
interactieve manier principes en werkvormen voor een G-
krachtige praktijk uiteenzet en illustreert met videofragmenten,
lesmateriaal en opdrachten. Daarnaast werd een opleidings -
werkboek met de implementatiestrategie, de mogelijke opzet en
tools voor het opstarten van een geletterdheidsbeleid en de
resultaten van een effectstudie uitgewerkt. 

Al deze materialen werden samengebracht op een website die vrij
toegankelijk is.

Eindresultaten

n Het leerpad en opleidingswerkboek zijn ter beschikking op
http://g-krachtigelespraktijk.associatie.kuleuven.be

10. Een G-krachtige praktijk
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Doelgroep: Bachelor secundair onderwijs; Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten
Partners: KU Leuven, CVO HIK, CVO LimLo, GROEP T, KHLeuven en KHLim
Contactpersoon: greet.goossens@arts.kuleuven.be  
Meer informatie: http://g-krachtigelespraktijk.associatie.kuleuven.be



De geplande hervorming van het
Vlaams secundair onderwijs heeft
onvermijdelijk consequenties voor de
lerarenopleiding. Het project bracht
de implicaties voor de leraren -
opleiding in kaart. Er werden hierbij
vijf thema’s afgebakend op basis van
interviews met onderwijsexperts,
focusgesprekken met leraren -

opleiders en beleidsverantwoordelijken en een literatuurstudie.
Deze thema’s werden geformuleerd als vijf rollen of nieuwe
uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen van de toekomst:
de leraar als maatschappelijk geëngageerde vakdeskundige,
de leraar als leer- en keuzebegeleider, de leraar als competentie -
ontwikkelaar en de leraar als diversiteitsbegeleider. 

In dezelfde lijn werden verwachtingen aan het geheel van een
lerarenopleiding als lerende organisatie en partner van lerende
organisaties geschetst. 

Bij een (professionele) rol gaat het minstens evenzeer om
de verwachtingen die er ten aanzien van een persoon in een
specifieke positie bestaan en de eisen die van daaruit gesteld
worden. Het zijn precies die nog niet sterk geformaliseerde
verwachtingen die geëxpliciteerd worden in de publicatie 
‘Laat leraren schitteren’. Hierin worden naast een introductie op
het thema ook praktijk voorbeelden en methodieken voorgesteld
om met de verschillende thema’s aan de slag te gaan in de eigen
lerarenopleiding. 

Eindresultaten

n Wouters, R., Haven, R., Winters, A., De Fraine, B., Henkens, B.,
(2014). Laat leraren schitteren. Inspiratiegids voor leraren en
lerarenopleiders van morgen. Leuven: LannooCampus 

11. Hervorming secundair onderwijs: leraren doen schitteren.
Implicaties voor de lerarenopleiding
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Doelgroep: Bachelor secundair onderwijs; Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten
Partners: KU Leuven, CVO HIK en KHLeuven
Contactpersoon: bieke.defraine@ppw.kuleuven.be   
Meer informatie: http://schoolofeducation.eu/projecten/hervorming-secundair-onderwijs.-leraren-doen-schitteren 
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Om de resultaten van onze projecten meer ingang te doen vinden in de
lerarenopleidingen, biedt School of Education de mogelijkheid om een
AMBASSADEURSTOELAGE aan te vragen. Deze toelage heeft tot doel
initiatieven te ondersteunen die resultaten van afgeronde projecten willen
(helpen) implementeren in instellingen van ons expertisenetwerk. 

Meer informatie hierover vind je op
http://schoolofeducation.eu/projecten/ambassadeursprojecten



1. Omgaan met bronnen in het onderwijs

Bronnen zijn in elk vak een belangrijke toegangspoort
tot informatie. Daarom zijn de presentatie van en de
vraagstelling bij bronnen door aanstaande leraren erg
belangrijk in het (geschiedenis)onderwijs. Het project
ontwikkelt, implementeert en evalueert daarvoor een
opleidingspakket, in eerste instantie voor de vakken
geschiedenis en cultuurwetenschappen, maar ook met
oog voor transfermogelijkheden naar andere vakken. 

n Doelgroep: Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

n Partners: KU Leuven, KHLeuven en Odisee
(HUB-KAHO)

n Contactpersoon: kaat.wils@arts.kuleuven.be 

2. Grenzen verleggen

Studenten en leerlingen studeren af in een snel
veranderende samenleving, waar de verworven kennis
en vaardigheden vaak al snel achterhaald zijn. Daarom is
het belangrijk om ze, naast basisvaardigheden en kennis,
een attitude van probleemoplossend denken en handelen
aan te leren waardoor ze zelf in staat zijn nieuwe en
onverwachte hindernissen te overwinnen. Dit project wil
hier aan tegemoet komen door een lessenreeks en
gerichte stageopdrachten voor probleemoplossend
denken en handelen in het wiskundeonderwijs
te ontwikkelen. 

n Doelgroep: Bachelor lager onderwijs
n Partners: Thomas More, KHLeuven, KHLim 
n Contactpersoon: stefan.haesen@thomasmore.be 

In wat volgt worden de lopende projecten binnen ons expertisenetwerk voorgesteld.
Een uitgebreide omschrijving van al deze projecten is terug te vinden op onze website
(www.schoolofeducation.eu) of via de vermelde contactpersoon.
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in de klas 

Onderzoekend leren en leren onderzoeken zijn in de eindtermen
en leerplannen van zowel humaan- als natuurwetenschappelijke
vakken centrale componenten. De focus van het project ligt
op het leren onderzoeken en dus op onderzoek als leerinhoud.
In de eindtermen en leerplannen ligt de nadruk bij het leren
onderzoeken sterk op de ‘procedure’ (bv. methodologie,
onderzoeksstappen), waardoor leerlingen weinig inzicht
verwerven in het ‘onderzoek in beweging’, meer bepaald
onderzoek als een concrete praktijk waar creativiteit,
onvoorspelbaarheid, twijfel en avontuur van belang zijn. 

Dit project heeft de ambitie om een dimensie toe te voegen aan
de didactiek van het leren onderzoeken. Via vormingspakketten
komt de leerling in de klas in contact met de wereld van het
onderzoek als een concrete, inspirerende en geïnspireerde
praktijk. Daarbij hoort een didactische handleiding waarmee
lerarenopleiders aspirant-leraren met deze vormingspakketten
aan het werk kunnen zetten. De vormingspakketten bevatten
beelden en opvattingen van onderzoekers in verschillende
onderzoeksgebieden die de wereld van ‘het onderzoek in
beweging’ ontsluiten en op die manier een bijkomend kader
bieden voor het aanleren van onderzoeksgerelateerde
vaardigheden en interesses.

n Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager
onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten 

n Partners: KHLim, KU Leuven en VIVES
n Contactpersoon: laura.tamassia@khlim.be 
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4. Samen cultureel content

Dit project werkt aan contextuele cultuureducatie die zowel
cultuur educatieve als inhoudelijke doelstellingen realiseert. 
Via de integratie van denkkaders en methodes uit de cultuureducatie
worden vakgebonden didactiek en werkvormen verrijkt op
creatief, muzisch, cultureel, metacognitief en reflectief vlak. 
Het project ontwerpt een vakdidactisch kader waarin contextuele
cultuureducatie is ingebed op het niveau van de lerarenopleiding
en ontwikkelt in de praktijk getoetste en geremedieerde good
practices in verschillende vakcontexten op het niveau van 
het basis-, secundair en hoger onderwijs.

n Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager
onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

n Partners: KHLeuven, GROEP T, Odisee (HUB-KAHO)
en VIVES

n Contactpersoon: leen.allaerts@khleuven.be  

5. Teacher design teams

Het project analyseert, ondersteunt en faciliteert de methodiek
van teacher design teams (TDT). Door lerarenopleiders samen
curriculummateriaal te laten (her)ontwerpen, komt men tot digitaal
aantrekkelijke, inhoudelijk rijke en didactisch onderbouwde
studiematerialen voor de lerarenopleiding. Daarnaast dragen
deze TDT’s bij aan de professionalisering van lerarenopleiders
inzake de integratie van digitale middelen in de onderwijspraktijk.
Hiertoe wordt een vorming voor coaches ontwikkeld. Deze coaches
ondersteunen teacher design teams in het ontwerpen en realiseren
van deze onderwijsinnovatie. Door het in kaart brengen van de
randvoorwaarden en succesfactoren worden beleidsaanbevelingen
die een duurzame integratie van TDT geformuleerd.

n Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager
onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten.

n Partners: GROEP T, KHLeuven, Odisee (HUB-KAHO)
en UGent

n Contactpersoon: jeroen.thys@groept.be 
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the missing link: een LOOP – Leraren -
Opleiders OpleidingsProgramma –
tot meesterschap

School of Education heeft de ambitie bij te dragen aan de verdere
professionalisering van lerarenopleiders. Lerarenopleider zijn
houdt immers meer in dan ‘lesgeven aan een lerarenopleiding’.
De vaststelling dat er geen specifieke opleiding is voor leraren -
opleiders is niet nieuw. De roep naar de noodzaak hiervoor
is meermaals herhaald en blijkt tevens uit conclusies van
de onderwijsvisitaties van de specifieke lerarenopleidingen
en recente beleidsevaluaties. 

Het project wil daarom deze ‘missing link’ opvullen door het
ontwerpen, evalueren en verankeren van een vormingstraject
voor lerarenopleiders, genaamd LOOP (Leraren Opleiders -
OpleidingsProgramma) tot meesterschap. Daarbij maakt het
project gebruik van het ontwikkelwerk en de ervaring van
de eerste editie van een ‘Opleiding voor lerarenopleiders’. 

n Doelgroep: Bachelor kleuteronderwijs, Bachelor lager
onderwijs en Bachelor secundair onderwijs;
Specifieke lerarenopleiding aan CVO’s en universiteiten

n Partners: KHLim, CVO VIVO, GROEP T, KHLeuven,
Odisee (HUB-KAHO) en VUB

n Contactpersoon: hilde.dewever@khlim.be 

7. Didactiek2

De Bachelor-na-Bacheloropleidingen in het onderwijs:
‘zorgverbreding en remediërend leren’ en ‘buitengewoon
onderwijs’ ontwikkelen een opleidingsaanbod didactiek voor
zij-instromers, meer bepaald voor studenten die nog geen
lerarendiploma hebben. Het project omschrijft de te verwerven
didactische competenties die noodzakelijk zijn in het samen -
werken met en het coachen van leerkrachten in het begeleiden
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het reguliere
en buitengewoon onderwijs. Daarnaast wordt een stimulerende,
uitnodigende en inspirerende blended leeromgeving ontwikkeld
waarbinnen de zij-instromers de geselecteerde didactische
competenties kunnen verwerven.

n Doelgroep: Bachelor-na-bacheloropleiding ‘zorgverbreding 
en remediërend leren’ en Bachelor-na-bacheloropleiding
‘buitengewoon onderwijs’

n Partners: Thomas More, KHLeuven, KHLim en VIVES
n Contactpersoon: joke.simons@thomasmore.be    
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De volgende projecten zijn opgestart in september 2014. Bijkomende informatie over deze projecten vind je op onze website:
www.schoolofeducation.eu 

c-PaCK Frans: Een computergestuurde leeromgeving voor het geïntegreerd verwerven van vakdidactische kennis (PCK)
Frans voor toekomstige leerkrachten lager onderwijs

n Partners: KU Leuven, KHLeuven en VIVES
n Contactpersoon: fien.depaepe@kuleuven.be 

Binnenklasdifferentiatie voor en door studenten in de lerarenopleiding

n Partners: GROEP T, KU Leuven (CT&O en SLO Economie) en VIVES
n Contactpersoon: els.castelein@groept.be 

De kleuterblog: een blog over kleuteronderwijs als brug naar onderzoek en informatie en als impuls voor reflectie en innovatie

n Partners: Odisee (HUB-KAHO), KHLeuven en Thomas More
n Contactpersoon: helena.taelman@hubkaho.be 

Rekenen op taal. Taalontwikkelend wiskundeonderwijs in de lerarenopleiding en de lagere school

n Partners: KHLeuven, Thomas More, Odisee (HUB-KAHO)
n Contactpersoon: lieve.verheyden@khleuven.be 

Onderzoeksreflector: een case-based vakdidactiek van onderzoekend leren

n Partners: VIVES, KHLim en Thomas More
n Contactpersoon: stephanie.vervaet@vives.be 

Wetenschapsreflex, reflecteren in de wetenschapsklas

n Partners: Odisee (HUB-KAHO), KHLim en Vives, i.s.m. Museum Geschiedenis van de Wetenschappen, Koninklijk Museum voor
Natuurwetenschappen

n Contactpersoon: jelle.deschryver@hubkaho.be
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n CVO Hoger Instituut
der Kempen Geel
(CVO HIK)
www.hik.be

n CVO Lethas Brussel
(CVO Lethas)
www.lethas.be

n CVO LimLo Diepenbeek
(CVO LimLo)
www.cvolimlo.be

n CVO Technicum Noord Antwerpen
(CVO TNA)
www.tna.be

n CVO Technische Scholen
Mechelen
(CVO TSM)
www.cvotsm.be

n CVO VIVO Kortrijk
(CVO VIVO)
www.cvovivo.be

n CVO VTI Aalst
(CVO VTI Aalst),
www.kisp.be

n CVO VTI Brugge
(CVO VTI Brugge)
www.vtibrugge.be

Onze partnerinstellingen
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n CVO VTI Leuven
(CVO VTI Leuven)
www.vti-leuven.be

n GROEP T - Internationale
Hogeschool Leuven
(GROEP T)
www.groept.be

n Katholieke Hogeschool Leuven
(KHLeuven)
www.khleuven.be

n Katholieke Hogeschool Limburg
(KHLim)
www.khlim.be

n Katholieke Hogeschool VIVES 
(VIVES)
www.vives.be

n Katholieke Universiteit Leuven
(KU Leuven)
www.kuleuven.be

n LUCA School of Arts 
(LUCA)
www.luca-arts.be 

n Odisee 
(voormalig HUB-KAHO)
www.odisee.be 

n Thomas More 
(Thomas More)
www.thomasmore.be 

21



Expertisenetwerk ‘School of Education’ Associatie KU Leuven
Dekenstraat 6 bus 4067, 3000 LEUVEN

tel. + 32 16 32 88 75
info@schoolofeducation.eu
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Wim Bergen (voorzitter)
Hertogstraat 178, 3001 Heverlee
tel. + 32 16 37 56 05
wim.bergen@schoolofeducation.eu

Willy Brion (ondervoorzitter)
Campus Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
tel. + 32 14 56 23 22
willy.brion@schoolofeducation.eu

Peter Lievens (beheerder)
Celestijnenlaan 200d bus 2414, 3001 Leuven 
tel. + 32 16 32 84 98
peter.lievens@schoolofeducation.eu

Ann Martin (coördinator)
Dekenstraat 6 bus 4067, 3000 Leuven
tel. + 32 16 32 88 76
ann.martin@schoolofeducation.eu

Eveline Declercq (administratieve medewerker)
Dekenstraat 6 bus 4067, 3000 Leuven
tel. + 32 16 32 88 75
eveline.declercq@schoolofeducation.eu

Lotte Brants (stafmedewerker)
Dekenstraat 6 bus 4067, 3000 Leuven
tel. + 32 16 32 88 74
lotte.brants@schoolofeducation.eu

Joke Donceel (stafmedewerker)
Dekenstraat 6 bus 4067, 3000 Leuven
tel. + 32 16 37 91 32
joke.donceel@schoolofeducation.eu

Frederik Maes (stafmedewerker)
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
tel. + 32 50 30 51 43
frederik.maes@schoolofeducation.eu


