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Voorwoord
Ontwikkeling, uitvoering, voorbereiding en reflectie liepen in 2016 als een rode 
draad door de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep Onderwijzen en 
Leren in Diversiteit.

Ontwikkeling omdat we streven naar het ontwikkelen en verbeteren van de onderwijs-
leeromgeving met als doel het onderwijs effectiever, flexibeler, efficiënter en aantrek-
kelijker te maken. Voor studenten, maar ook voor docenten. We zijn dan ook trots dat 
onze onderzoeksgroep uit drie waardevolle onderzoekslijnen bestaat met ieder een 
eigen lector:

Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs: Jeroen Onstenk 
Studiesucces: Rutger Kappe 
Teaching, Learning & Technology: Jos Fransen

We opereren weliswaar vanuit eigen invalshoeken en specialisaties, maar gedrieën 
delen wij een gezamenlijk opgestelde onderzoeksvisie en filosofie.

Uitvoering heeft natuurlijk betrekking op het doen van onderzoek. We voeren steeds 
meer onderzoeken uit sámen met, voor en in het werkveld. Met docenten en studenten 
werken we aan een stevige verbinding tussen onderzoek en onderwijs in al haar facetten. 
Zo pakken we nieuwe onderzoeksvragen op en kunnen we inspelen op en een bijdrage 
leveren aan de laatste maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsbehoeften. 
Hogeschoolbreed hebben we in het afgelopen jaar een groot aantal projecten uitge-
voerd in het kader van het programma Onderwijsverbetering door Onderzoekmatige 
Onderwijsinnovatie (O3). Meer daarover leest u in dit jaarverslag onderzoek. 

Voorbereiding omdat een deel van 2016 in het teken stond van de voorbereidingen 
voor de externe onderzoeksvisitatie die op 28 november plaatsvond. Ons onderzoek is 
positief beoordeeld wat ons steunt de ingezette koers verder te verankeren samen met 
het onderwijs in het domein Onderwijs & Innovatie, in de hogeschool en ook daarbuiten.

Reflectie we kijken terug op een geslaagd jaar vol beweging. Ons onderzoeksprofiel, 
het onderzoeksprogramma en de organisatie van onderzoek hebben zich sterk 
ont wikkeld en bieden een goede basis voor het onderzoek dat we doen. En de onder-
zoeken die we nog gaan doen. We nemen de bevindingen en aanbevelingen uit de 
visitatie ter harte en gaan de komende jaren met volle kracht vooruit.

We hopen dat dit jaarverslag onderzoek u uitnodigt tot lezen, maar u vooral ook 
 inspireert tot het (zelf) doen van onderzoek in uw eigen onderwijspraktijk. Wij en 
onze teams staan u daarin graag bij. 

Jeroen Onstenk, Rutger Kappe en Jos Fransen 
Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit 
Domein Onderwijs & Innovatie 
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Inleiding
Het onderzoek van het domein Onderwijs & Innovatie (O&I) richt zich op kwaliteits-
verbetering en pedagogisch-didactische en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs 
met als doel leerprocessen effectiever en aantrekkelijker en leerwegen flexibeler en 
efficiënter te maken. Verdieping van de thema’s die horen bij innovatie van het onderwijs 
en het loopbaanperspectief van de leraar pakken we samen op met de verschillende 
teams van ons domein, regionale partners en opleidingen van de hogeschool. Er wordt 
ook aansluiting gezocht met andere kennisinstellingen in de regio, in binnen- en buiten-
land. Opbrengsten die hieruit voortvloeien, worden via flankerend onderzoek gevolgd. 
Onze onderzoeksgroep speelt daarin een belangrijke rol.

Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit 
Al het onderzoek dat binnen de zes domeinen van Hogeschool Inholland plaatsvindt, 
is georganiseerd in onderzoeksgroepen. Een onderzoeksgroep bestaat uit een of 
meerdere onderzoekslijnen, voorheen lectoraten genoemd. Sinds september 2014 
zijn de lectoraten van het domein O&I gebundeld tot één onderzoeksgroep: de onder-
zoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit. De toevoeging ‘in diversiteit’ in de naam 
van onze onderzoeksgroep verwijst naar de diversiteit van leerlingen, studenten en 
aankomende docenten, de diversiteit in onderwijsinhouden en -leersituaties, de diversi-
teit in visies op leren en onderwijzen, en naar ontwikkelingen in de samenleving die van 
invloed zijn op het onderwijs. Het kennen en benutten van deze diversiteit is van belang. 
In onze onderzoeksgroep zijn drie onderzoekslijnen vertegenwoordigd, die samen 
werken aan onderwijsvernieuwing:

Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit

Onderzoekslijn Startjaar

Pedagogisch-Didactisch Handelen in het 
Onderwijs (PDHO) 
Lector Jeroen Onstenk

2004

Studiesucces – hogeschoollectoraat 
Lector Rutger Kappe

2015

Teaching, Learning & Technology (TLT) 
hogeschoollectoraat gestart in 2015, als 
 voortzetting van het lectoraat eLearning 
Lector Jos Fransen

2003 (als lectoraat eLearning)

Tabel 1: Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit

Graag verwijzen wij voor een nadere introductie van de onderzoeksgroep naar de 
online animatie1 op onze website waarin onze filosofie en werkwijze worden toegelicht.

1  https://inholland.nl/onderzoek/onderwijzen-en-leren-in-diversiteit/
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In de onderzoekslijnen wordt onderzoek gedaan binnen:

 −  het beroepenveld van de opleidingen van het domein O&I (basisonderwijs, 
 voortgezet onderwijs en (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs);

 − de lerarenopleidingen (pabo en tweedegraads); 
 − de opleidingen van de zes domeinen van Hogeschool Inholland;
 − hbo-opleidingen buiten de eigen hogeschool. 

Ons onderzoek over de zes domeinen van Hogeschool Inholland heeft betrekking op 
de meerjarige opdracht die het College van Bestuur in januari 2015 aan de onderzoeks-
groep gaf om de opleidingen van Hogeschool Inholland te ondersteunen met onder-
zoek om studiesucces te bevorderen door kwalitatieve verbetering van het onderwijs 
en duurzame didactische innovatie. Vanuit deze opdracht fungeren de onderzoekslijnen 
Teaching, Learning & Technology (TLT) en Studiesucces als hogeschoollectoraten. 
De opdracht voeren we uit in het door de gehele onderzoeksgroep opgestelde 
 programma Onderwijsverbetering door Onderzoekmatige Onderwijsinnovatie, 
oftewel O3. 

Na een grondige verkenning in 2015, waarin we de behoeften en onderzoeksvraag-
stukken van diverse Inholland-opleidingen in kaart brachten, zijn we in 2016 in alle 
domeinen van Hogeschool Inholland verschillende onderzoekstrajecten gestart.

We leiden 20 O3-projecten op 6 thema's bij 14 opleidingen. Daarin participeren 
16  pioniers en meer dan 50 docenten. 

Docenten worden rechtstreeks betrokken bij de onderzoeksprojecten. Sterker nog: 
veelal zijn zij zelf (mede-)uitvoerders van het onderzoek, waardoor er tegelijk een vorm 
van professionalisering plaatsvindt. Binnen het O3-programma wordt eigenaarschap 
gegenereerd door de participatie van pioniers en teamleden, die zelf een belangrijke 
bijdrage leveren aan zowel de uitvoering als de rapportage van de pilots die in hun 
opleidingen worden uitgevoerd. Via die route is de verbinding onderwijs en onderzoek 
optimaal, want resultaat van het onderzoek is een herontwerp van het onderwijs en 
kennis over de werking ervan in de gegeven praktijk. En die kennis kan vervolgens 
weer worden doorgegeven aan collega’s.
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Onderzoeksagenda’s
Alhoewel de drie onderzoeklijnen zich afzonderlijk richten op specifieke kernonder-
werpen, delen de onderzoekslijnen de focus op verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs en het uiteindelijke doel van al het onderzoek om te komen tot duurzame 
didactische innovatie. Zij stellen jaarlijks samen een agenda op voor de verschillende 
delen van het educatieve beroepenveld.

In de komende hoofstukken volgen per onderzoekslijn een korte introductie 
en  exemplarische projecten die kenmerkend waren voor ons onderzoek in 2016. 

Ook worden de onderzoeksagenda’s voor de jaren 2015–2017 gepresenteerd, 
welke bestaan uit:

 − Primair onderwijs en pabo;
 − Voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en tweedegraads lerarenopleidingen;
 − De opleidingen van de zes domeinen van Hogeschool Inholland.
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Onderzoekslijn Pedagogisch-Didactisch  
Handelen in het Onderwijs (PDHO)

De onderzoekslijn PDHO is met name gericht op het doen van onderzoek voor en 
met het beroepenveld van het domein O&I.

Figuur 1: Werkvelden voor onderzoekslijn PDHO

In de onderzoekslijn PDHO wordt onderzoek gedaan naar verbetering en vernieuwing 
van het pedagogisch-didactisch handelen in onderwijs. Daarbij komen zowel de vorm-
geving als doelen, inhouden en (beoogde) ‘effecten’ van onderwijs en pedagogisch- 
didactisch handelen aan bod. PDHO legt de focus op drie thema’s:

 − Maatschappelijke, culturele en persoonlijke vorming (bildung; burgerschap);
 −  (Super)diversiteit en het ontwikkelen van kennis, talenten en bekwaamheden 

van leerlingen / studenten;
 − Onderzoekend en ontwerpend leren. 

De onderzoekslijn wil lerarenopleidingen en onderwijsinstellingen op deze drie thema’s 
inzichten en handvatten bieden om onderwijs te verbeteren en aanstaande, beginnende 
en zittende leraren in het po, vo, en (v)mbo te professionaliseren. Deze leraren leren 
verantwoord pedagogisch-didactisch te handelen – zowel effectief als normatief – binnen 
de context van huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt onder meer 
onderzoek gedaan naar de verbinding tussen pedagogische en (vak)didactische compe-
tenties om een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat te bevorderen. Op deze 
manier kunnen nieuwe verbindingen gelegd worden tussen functioneel leren, talent-
ontwikkeling en de sociale en morele ontwikkeling van kinderen en jongeren (verbinding 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming). Met aandacht voor de pedagogische 
opdracht proberen we vooral bij te dragen aan brede persoonlijke, culturele en maat-
schappelijke vorming, sociale integratie, burgerschaps- en beroepsvorming.

Naast de hierboven onderwijsinhoudelijke genoemde thema’s nemen in de onderzoeks-
agenda van PDHO nog twee aanvullende thema’s een belangrijke plaats in:

 −  Educatief partnerschap School & Ouders;
 − Opleiden in de School (OidS). 

Bezoek voor meer informatie ook de website van PDHO2.

2  https://inholland.nl/onderzoek/pdho

PO VO en beroepsonderwijs HBO (Inholland)

opdracht hogeschool  
aan onderzoeksgroep

Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs
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Projecten
In het hoofdstuk Onderzoeksagenda’s vindt u de onderzoeksprojecten terug die PDHO 
in de afgelopen periode (verder) heeft uitgevoerd.

De onderzoekslijn PDHO was in 2016 betrokken bij 12 onderzoeksprojecten groten-
deels in samenwerking met de pabo en een aantal PLG’s waarin zo'n 30 docenten 
en leerkrachten actief zijn.

Ter illustratie lichten we hieronder graag een van de projecten uit.
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Uitgelicht

Educatief Partnerschap School & Ouders: samen onderzoeken en opleiden
In augustus 2014 zijn twee regionale samenwerkingsverbanden van start gegaan 
waarin de pabo van Hogeschool Inholland op de locaties Rotterdam en Den Haag 
nauw  samenwerken met basisscholen van Kind en Onderwijs Rotterdam en 
SCO Delft / PCBO Westland en Octant Delft. 

In de projecten Effectieve Leraren (Rotterdam) en Samen leren (Delft/Westland) werken 
leerkrachten, docenten, intern begeleiders en directieleden zij aan zij. Samen streven 
zij naar het ontwikkelen van een brede leerwerkplekomgeving voor alle betrokken 
leerlingen, studenten en leraren. Met daarin ook een goede omgeving voor het doen 
van praktijkgericht onderzoek. De onderzoekslijn PDHO speelt in de projecten een 
adviserende en evaluerende rol.

Lector Jeroen Onstenk: “Onderzoekend handelen wordt gezien als een voorwaarde 
voor het verbeteren van de onderwijspraktijk. De samenwerking van de partners in 
de opleidingsschool versterkt de mogelijkheid de werelden van onderwijs, onderwijs-
ontwikkeling en onderzoek met elkaar te verbinden.”

Professionele Leergemeenschappen – PLG’s
De werkgroepen rond de thema’s zijn opgezet als professionele  leergemeenschappen – 
PLG’s – waarin deelnemers van verschillende scholen en de pabo samen werken 
en samen leren. 

“De PLG’s zijn, soms na een periode van vallen en opstaan, met enthousiasme met 
de verschillende thema’s aan de slag gegaan”, vertelt Jeroen Onstenk. “De PLG’s doen, 
in verschillende mate, zelf kleinschalige onderzoeken. Behoeften van pabodocenten, 
leerkrachten en schoolopleiders worden daarin meegenomen.” Op deze manier is er 
meteen een vorm van ‘eigenaarschap’ en kunnen de opbrengsten terugvloeien in het 
eigen onderwijs en bijdragen aan de verdere professionalisering van de medewerkers 
in de school en studenten van de pabo-opleiding.

Marianne Wijshake-Laarberg is projectleider van de PLG Partnerschap School & Ouders 
Delft-Westland en directeur van basisschool Het Mozaïek in Delft. “Een PLG heeft drie 
pijlers: we leiden samen op, we professionaliseren samen en we doen samen onderzoek. 
In ‘mijn’ PLG werpt dat zijn vruchten af. We werken gemotiveerd samen. Daardoor zoeken 
en vinden we elkaar gemakkelijker voor het delen van kennis. Het is goed om de huidige 
stand van zaken in de schoolpraktijk te belichten en samen te onderzoeken wat werkt 
of wat beter kan.” 

De thema’s in de projecten zijn bepaald door het ministerie van OCW en worden 
genoemd in de ‘Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en 
scholen 2013–2016’:

 − Omgaan met verschillen;
 − Opbrengstgericht werken;
 −  Ouderbetrokkenheid (in de projecten gedefinieerd als Partnerschap 

School & Ouders);
 −  Pesten (gedefinieerd als ‘pedagogisch klimaat’ respectievelijk ‘De gelukkige klas’);
 −  Professionalisering van leerkrachten: van startbekwaam naar vakbekwaam.



Jaarverslag Onderzoek 2016
 Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit

14

Interactie tussen school en ouders
Hoofddoel van de PLG Partnerschap School & Ouders is het gezamenlijk ontwikkelen 
van een aanpak om op diverse manieren de interactie tussen de school en ouders te 
bevorderen. Hoe kunnen zij samen zo efficiënt en adequaat mogelijk optrekken om 
zo de ontwikkeling van het kind verder te stimuleren? Maar ook: wat betekent dit voor 
het opleiden van pabostudenten? In curricula wordt bijvoorbeeld gekeken naar het 
opstellen van een competentieprofiel van de aankomende docent en worden specifieke 
onderdelen van de opleiding extra belicht. Denk bijvoorbeeld aan leerwerktaken, 
of het geven of krijgen van training om op vernieuwende manieren met ouders in 
gesprek te kunnen gaan.

Daarop heeft de PLG op basis van theoretische verdieping en onderzoekresultaten een 
visie uitgewerkt en is nagegaan waar kansen liggen in het verstevigen van het partner-
schap tussen ouders en school. Kern van de visie is dat dit partnerschap een gegeven is. 
Marianne Wijshake-Laarberg: “Als school kun je niet om ouders heen. Ze zijn belangrijk 
voor de school en moeten dan ook als volwaardig partners worden gezien. Een goede 
onderlinge samenwerking is ook goed voor de cognitieve- en emotionele ontwikkeling 
van het kind. En in het verlengde daar weer van voor het welzijn in de klas.”

Om scholen en pabostudenten op weg te helpen, heeft de PLG de brochure 
Partnerschap school & ouders. Samen sterk (2015) breed verspreid. Hierin staan zes 
voorbeelden van een mogelijk partnerschap tussen school en ouders waaraan ook 
een beleidsaanbeveling gekoppeld is. De voorbeelden zijn een handreiking voor 
de aanpak op de school en op de pabo-opleiding.

Oudervertelgesprek
“Een aansprekend voorbeeld is het invoeren van het oudervertelgesprek waarin ouders 
vertellen over hun kind, zijn of haar persoonlijkheid, interesses, ervaringen en behoeften. 
Zo’n gesprek aan het begin van het schooljaar helpt de leerkracht in de persoonlijke 
aanpak en het monitoren van de leercurve van het kind“, licht Marianne toe.
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Evaluatieonderzoek
De onderzoekslijn PDHO doet overkoepelend evaluatieonderzoek naar het functioneren 
van de PLG’s in de verschillende regio’s. Daarin komen vragen aan de orde als ‘Welke 
waarde heeft de PLG als samenwerkings-, leer- en onderzoeksomgeving?’ en ‘Wat levert 
het op in en voor de opleidings- en onderwijspraktijk?’. Ook wordt gekeken naar de 
opbrengsten met betrekking tot pedagogisch-didactische aanpak, ouderbetrokkenheid/
educatief partnerschap en het begeleiden van beginnende leerkrachten.

De projecten lopen tot juli 2017.

 
 

Behoefte / relevantie van het onderzoek: de eigen ontwikkeling van de PLG in 
het kader van de versterking van de samenwerking tussen lerarenopleiding en 
opleidingsscholen. 

Bruikbaarheid / praktische kwaliteit van het onderzoek: het onderzoek levert 
 resultaten op met betrekking tot het verbeteren van het pabo-curriculum (nieuwe 
inhouden, werkvormen, training, etc.) en de versterking van de schoolpraktijk op 
de verschillende thema’s.

Effectiviteit van het onderzoek (op korte termijn): op korte termijn leidt het onderzoek 
tot inzichten die worden gebruikt om de samenwerking en de educatieve praktijk in 
de pabo en scholen te versterken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de opbrengsten 
met betrekking tot de thema’s als het functioneren van instellingsoverstijgende 
(scholen, pabo) PLG’s als innovatiestrategie.

Theoretische onderbouwing: de theoretische onderbouwing van onderzoek in de 
PLG’s wisselt. In alle PLG’s is een literatuurverkenning gedaan op basis waarvan onder-
zoeksinstrumenten, maar ook praktische aanpakken en trainingen zijn ontwikkeld. 

Duurzaamheid / effecten op langere termijn: met name het overkoepelend onder-
zoek is er op gericht de samenwerking duurzaam te versterken door de opbrengsten 
breder toegankelijk te maken alsmede ontwikkelingsvragen voor de toekomst te 
formuleren. De resultaten van de samenwerkingsprojecten kunnen worden verspreid 
en geborgd, zodat naast de versterkte samenwerking tussen personen ook het 
 systematisch samen opleiden, samen werken en samen leren tussen Hogeschool 
Inholland en de scholen wordt versterkt.
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Publicaties
Hieronder staat een selectie van publicaties van de onderzoekslijn PDHO. Een volledig 
publicatieoverzicht treft u aan in Bijlage I. De meest publicaties zijn overigens ook 
opvraagbaar via hbo-kennisbank.nl.

Wetenschappelijke publicaties
 
Duvekot, R. (2016) Leren Waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren. 
Proefschrift Universiteit Utrecht.

Onstenk, J. (2016) Kennis verbinden in werkplekleren. In: Bakker, A., Zitter, I., 
Beausart, S. & Bruijn, E. de (Red.) Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel 
van boundary crossing. Assen: Van Gorcum.

Submitted oct. 2016: Swart, F., Graaff, R. de, Onstenk, J. & Knezic, D. "Language-oriented 
Teacher Learning" (Research Paper) In: Professional Development in Education.

Swart, F., Graaff, R. de, Onstenk, J. & Knezic, D. "Personal Practical Knowledge of 
Language: exploring teacher educators’ understanding of language for classroom 
communication" in Teachers and Teaching: Theory and Practice.

Jeany van Beelen-Slijper, Saskia E. Kunnen, Jeroen Onstenk, Paul van Geert: "The Role 
of Time Perspective, Motivation, Attitude and Preparation in Educational Choice and 
Study Progress" In Education Research International.

Onderzoeksteam
Lector Jeroen Onstenk werkt met een kernteam van twee vaste docent-onderzoekers, 
dat op projectbasis aangevuld wordt met tijdelijke docent-onderzoekers uit het domein 
O&I, en/of uit het werkveld.

Jeroen Onstenk Rob Bartels Jan Halin



17

Onderzoekslijn Studiesucces
De onderzoekslijn Studiesucces is gericht op alle opleidingen van Hogeschool Inholland. 
Daarnaast is lector Rutger Kappe voorzitter van de G5 Onderzoeksgroep die gezamenlijk 
onderzoek doet naar studiesucces op de vijf hogescholen in de Randstad.

Figuur 2: Werkvelden voor onderzoekslijn Studiesucces

De onderzoekslijn Studiesucces is in 2015 als hogeschoollectoraat van start gegaan. 
Doelstelling van de onderzoekslijn is om het studiesucces van studenten te bevorderen 
door kwalitatieve verbetering van het onderwijs en duurzame didactische innovatie. 
De onderzoekslijn richt zich daarbij op de hele studieketen. Uitgangspunt is het doen 
van praktijkonderzoek naar de keten van instroom-doorstroom-uitstroom en de student 
optimaal door die keten te laten bewegen. De focus ligt in eerste instantie op het 
ophalen, beschrijven en toepasbaar maken van good practices die het studiesucces 
in positieve zin beïnvloeden. Daarbij speelt maatwerk om de student adequaat te 
bereiken een belangrijke rol: verschillende typen studenten vragen om verschillende, 
flexibele benaderingen. Flexibele leertrajecten en meer persoonsgerichte begeleiding 
zullen steeds meer hun intrede doen in het hoger onderwijs. Vanuit de onderzoekslijn 
Studiesucces wordt die ontwikkeling onderzoekmatig ondersteund met gerichte 
analyses, doelgroepenstudies en op maat ontworpen aanpakken. Opleidingen werken 
op termijn volgens een evidence based education-aanpak waardoor studenten een 
kwalitatief hoogwaardig en studeerbaar onderwijsprogramma krijgen aangeboden. 

Projecten 
In 2016 heeft de onderzoekslijn Studiesucces diverse onderzoeksprojecten- en trajecten 
opgezet, uitgevoerd dan wel afgerond. In het hoofdstuk Onderzoeksagenda’s vindt 
u een overzicht daarvan terug. Hieronder lichten we een tweetal projecten kort toe. 
Gedetailleerde informatie over deze en andere onderzoeken treft u aan op de website 
van Studiesucces3.

3  https://inholland.nl/onderzoek/studiesucces/

PO VO en beroepsonderwijs HBO (Inholland)

opdracht hogeschool  
aan onderzoeksgroep

Studiesucces
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Uitgelicht
 
Studie 1: Kenmerken van succesvolle opleidingen 

Aanleiding 
Om zicht te krijgen op effectieve aanpakken en interventies voor studiesucces in 
het eerste jaar van de opleidingen binnen Hogeschool Inholland is ons gevraagd te 
verkennen wat opleidingen die goed en minder goed scoren op het gebied van uitval, 
switch en studenttevredenheid doen op het gebied van studiesucces. 

Onderzoeksvraag en methode 
Wat doen opleidingen om het studiesucces in het eerste jaar te bevorderen? Welke 
aanpakken en interventies worden hierbij gehanteerd? Op basis van een kwantitatieve 
analyse van uitval, switch en studenttevredenheid, inclusief de resultaten van het 
Hogeschool Inholland aansluitonderzoek, zijn zeven opleidingen geselecteerd die 
hier goed dan wel minder goed op scoren. Via verdiepend kwalitatief onderzoek zijn 
er met deze opleidingen semi-gestructureerde interviews gehouden met onder meer 
teamleiders. In kaart is gebracht of er onderscheidende kenmerken zijn qua aanpak 
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of type (set van) interventies die zij inzetten in jaar 1 met het oog op studiesucces. 
Hiervoor is een semi-gestructureerd interviewprotocol ontwikkeld op basis van de 
literatuur en de studiesucces checklist van het ICLON (2011). Van elk interview is een 
uitgebreid gespreksverslag gemaakt. Tot slot zijn de gespreksverslagen naast elkaar 
gelegd in een analyseschema waarbij gekeken is naar verschillen en overeenkomsten 
tussen de opleidingen. 

Bevindingen 
Uit de kwantitatieve analyse bleek dat de succesvolle opleidingen de meer specialisti-
sche opleidingen betroffen die op één opleidingslocatie worden aangeboden. Uit de 
analyse van de semi-gestructureerde interviews kwam een aantal opvallende verschillen 
tussen de opleidingen naar voren. Op het gebied van het docententeam was er een 
duidelijk verschil tussen opleidingen die goed en minder goed scoren op uitval, 
switch en studenttevredenheid, waaronder de sfeer, de gemeenschappelijkheid, het 
verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. Een tweede onderscheidend kenmerk 
betrof de mate van binding. Onder binding valt zowel de binding tussen studenten 
onderling (sociale binding) als met de opleiding (academische binding). Als aanpakken 
noemen de opleidingen (kleinschalige) projectgroepen en individuele studieloopbaan-
begeleiding, maar ook buitenschoolse activiteiten die door studenten worden georga-
niseerd, waar ook docenten bij betrokken worden. Grote verschillen binnen de curricula 
zijn er niet waargenomen tussen de succesvolle en minder succesvolle opleidingen. 
Er werd aangegeven dat veel van het curriculum vastligt in het onderwijs- en examen-
reglement (Knuiman, Hendrix, & Kappe, 2016).

Studie 2: Werking van drempels op motivatie en studievoortgang

Aanleiding
De vraag van de opleiding Sportkunde was of studievertraging mogelijk veroorzaakt 
wordt door de aanwezigheid van zogenaamde ‘drempels’ in het curriculum van de 
opleiding. 

Onderzoeksvraag en methode
Om inzicht te krijgen in de werking van drempels en de mogelijke invloed van de 
 drempels op studiemotivatie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1) Wat is er bekend over de werking van drempels, de invloed van drempels op motivatie 
en studievertraging en hoe worden de drempels ervaren door studenten?, 2) In geval 
van studievertraging (door de drempels), wat had de opleiding volgens studenten 
kunnen doen om dit te voorkomen? Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
is een gemixte methode toegepast, waaronder een literatuurreview en semi-gestructu-
reerde diepte-interviews met studenten.

Enkele bevindingen 
Opvallend is dat er in de literatuur tot op heden weinig bekend is over de werking 
van drempels binnen de hoofdfase van opleidingen. Uit de interviews komt naar voren 
dat zowel de stagedrempel als de afstudeerdrempel op de meeste studenten een 
stimulerende werking hebben. Het wordt als belemmerend ervaren wanneer studenten 
tijdens hun stage of afstudeerperiode nog toetsen moeten inhalen. Studenten geven aan 
dat zonder drempels de opgelopen vertraging zich verder zou opstapelen. De drempels 
vormen dus, volgens studenten, een bescherming tegen het oplopen van een te grote 
vertraging en zorgen daarnaast voor de waarborging van de basiskennis en -vaardig-
heden die nodig zijn om succesvol een stage of afstudeeropdracht te kunnen afronden. 
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De huidige eisen van de stagedrempel en de afstudeerdrempel vinden de studenten 
goed en vinden sommige studenten zelfs te laag. 

Studenten die niet mogen beginnen met hun stage of met afstuderen geven aan het 
niet erg te vinden om daar vertraging door op te lopen. Deze vertraging zien zij als 
hun eigen verantwoordelijkheid. De studenten zijn tevreden over de begeleiding 
die zij krijgen wanneer ze tegen de drempels aanlopen. Er wordt de tijd genomen 
om  persoonlijk in gesprek te gaan met studenten over hun studievoortgang. Deze 
persoonlijke aandacht van docenten is een belangrijke motivator. De meeste docenten 
staan altijd voor de studenten klaar, kennen iedereen bij naam, en geven snel en 
deskundig antwoord op hun vragen. Andere genoemde motiverende elementen 
binnen de  opleiding zijn gemotiveerde medestudenten, de inhoud van de opleiding, 
de studievereniging en vrijheid in de uitvoering van opdrachten. Demotiverende 
elementen zijn onder andere het verplicht moeten samenwerken met studenten die 
niet even gemotiveerd zijn en praktische zaken die problemen opleveren, zoals de 
online  inschrijving voor tentamens, Blackboard en de roostering van vakken. 

Even (online) voorstellen
De onderzoekslijn Studiesucces is vanaf de start online al breed vertegenwoordigd. 
Op inholland.nl/onderzoek/studiesucces/ kunt u niet alleen meer lezen over de lopende 
en afgeronde onderzoeksprojecten, u vindt er ook verslagen van conferenties en nuttige 
verwijzingen naar andersoortig informatie rondom het bevorderen van studiesucces. 
Ook publicaties en presentaties zijn te raadplegen.

Carlijn Knuiman en Nikkie Gubbels, beide onderzoekers in het team van lector 
Rutger Kappe, zien veel voordelen van het etaleren van (hun) onderzoeksresultaten. 
Opbrengsten worden via diverse kanalen en op verschillende niveaus gedeeld en 
kunnen van toegevoegde waarde zijn voor een groot publiek variërend van docenten 
en decanen tot beleidsmakers en onderwijsontwikkelaars. “Studiesucces is een wijd 
begrip, er zijn diverse invalshoeken en interventies mogelijk, maar het leukste aan 
ons werk is dat het echt mensenwerk is”, vertelt Carlijn. “Het gaat uiteindelijk om de 
 studenten. Daar doe je het voor. Wij onderzoeken hoe je ervoor kunt zorgen dat zij 
op de juiste plek zitten, hun studie optimaal kunnen doorlopen zodat ze straks met 
een goed diploma de markt op gaan.”

“Onderzoek doen we voor én samen met de praktijk, met studenten, en vooral ook 
met docenten en studiebegeleiders”, vult Nikkie aan. Het kan lastig zijn data voor 
je onderzoek te verzamelen omdat men meestal terughoudend is om ‘zomaar’ aan 
enquêtes en dergelijke mee te werken. Wanneer je dan persoonlijk contact opbouwt, 
zie je dat het onderwerp ook bij anderen gaat leven. Dan creëer je draagvlak en besef 
van nut en noodzaak.” 

Nikkie vindt het van belang om daarom naast het doen van eigen onderzoek ook tijd 
te steken in valorisatie. “Om een groter publiek te kunnen bereiken, zijn we ook heel 
actief op social media”. Namens de onderzoekslijn twittert ze over inhoudelijke wetens-
waardigheden op het brede gebied van studiesucces. Sinds kort heeft Studiesucces 
ook een digitale nieuwsbrief die Nikkie verzorgt, waarin dieper wordt ingegaan op 
eigen onderzoek, maar ook op onderzoeken die dichtbij de onderzoeksthema’s van 
de  onderzoekslijn staan.
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Nikkie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor het inrichten van een nieuwe 
onderzoekstak binnen de onderzoekslijn Studiesucces. “Die zal zich gaan richten op 
studentenwelzijn”, licht Nikkie enthousiast toe. “We willen onderzoek gaan doen dat 
bijdraagt aan kennis over de oorzaken van psychische problemen onder studenten 
en de relatie tussen het welzijn van studenten en hun studiesucces. We gaan dit doen 
onder vier thematische pijlers: stress, burnout, veerkracht en bevlogenheid. Mijn achter-
grond ligt in de arbeids- en organisatiepsychologie. Die kennis komt hierin goed van 
pas. Ik kijk uit naar volgend jaar!” 

Dan lanceert de onderzoekslijn ook een nieuw online platform Studiesucces 
( www. platformstudiesucces.nl) dat een overzicht biedt van diverse best practices 
binnen het hoger (beroeps)onderwijs. Nikkie: “We streven naar een actieve Community 
of Practice die draait op de input van – en interactie tussen professionals”. Docenten en 
onderzoekers kunnen hun praktijkvraagstukken met elkaar delen en ook de mogelijke 
oplossingen met elkaar bespreken. Ik denk dat dit platform zeker een bijdrage kan 
leveren aan het bevorderen van studiesucces.” 
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Publicaties 
Hieronder lichten we een aantal publicaties van de onderzoekslijn Studiesucces uit. 
Een volledig overzicht treft u aan in Bijlage I. De meest publicaties zijn overigens ook 
opvraagbaar via hbo-kennisbank.nl.

Wetenschappelijke publicaties
Carlijn Knuiman presenteerde op European First Year Experience 2016 (EFYE) in Gent 
haar onderzoeksposter getiteld ‘Matching activities in relation to dropout and study 
progress’. De poster laat zien dat de uitval binnen het eerste ‘SKC-cohort’4 licht gedaald 
is, dat dit cohort meer EC haalde dan het cohort ervoor en in het bijzonder de studenten 
met een positief SKC-advies beter presteerden. Het is echter te vroeg om de uitkomsten 
toe te schrijven aan de SKC als interventie en vervolgonderzoek is nodig. Er was inter-
nationaal veel belangstelling voor het concept van matching activiteiten.

4  SKC: Studiekeuzecheck
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Interne publicaties
Januari 2016, Onderzoeksrapport BFL, Onderzoeksrapport prestaties vakken Business 
Studies / Accountancy / Bedrijfseconomie, Carlijn Knuiman. In opdracht van het domein 
Business, Finance & Law is onderzocht hoe studenten BBS/AC/BE uit cohort 2014, 
per locatie en gesplitst op hoogst genoten vooropleiding en geslacht, op verschillende 
onderwijseenheden hebben gepresteerd. Deze studie laat onder meer verschillen 
tussen jongens en meisjes zien op de eerste tentamenkans.

Februari 2016, Onderzoeksrapport naar kenmerken van succesvolle opleidingen. In de 
studie ‘Rapportage kwalitatieve verkenning ter verdieping aansluitonderzoek’ is gekeken 
naar effectieve aanpakken en interventies voor studiesucces in het eerste jaar van de 
opleidingen binnen Hogeschool Inholland (zie ook de paragraaf Projecten, Studie 1).

Februari 2016, Onderzoeksrapport Talent.Sense, Onderzoeksrapport Langstuderen, 
Danny Taufik. In opdracht van project langstuderen is onderzocht of er een verband 
is tussen de inzet en uitslag van de talentenmeting en de mate waarin langstudeerders 
uitstromen met of zonder diploma. Hoewel de meting in de ogen van de gebruikers 
meerwaarde had, kon er geen tot een beperkte voorspellende waarde voor toekomstig 
studiesucces aangetoond worden voor de diverse onderdelen van de talentenmeting.

Februari 2016, Onderzoeksrapport Spirit Class, Onderzoeksrapport Project 
Langstuderen: Spirit Class, Danny Taufik. De Spirit Class betrof een interventie bedoeld 
om studenten weer in beweging te krijgen en te verbinden met de hogeschool en met 
studiegenoten. Het onderzoek toonde een relatie aan tussen deelname aan het Spirit 
Class-traject en het behalen van een diploma, maar dat dit effect op studiesucces pas 
na lange tijd (12–18 maanden) naar voren komt.

Juni 2016, Onderzoeksrapport data-analyse instroom opleiding Sport en Bewegen, 
Rapportage m.b.t. mate van verwantschap van de vooropleiding en uitval, Carlijn 
Knuiman. 

Juli 2016, Onderzoeksrapport behoefte-onderzoek flexibiliseren, Rapportage 
 kwalitatieve verkenning behoeften flexibel onderwijs & Bijlage, Nikkie Gubbels. 
In grote lijnen laat het onderzoek zien dat studenten behoefte hebben aan meer auto-
nomie en maatwerk op het gebied van ‘pace, place, en mode’ binnen het onderwijs.

November 2016, Onderzoeksrapport opleiding Sport en Bewegen – drempels 
en  motivatie (zie de paragraaf Projecten, Studie 2).
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Onderzoeksteam
Lector Rutger Kappe werkt met een vast team onderzoekers dat onderzoek doet 
in opdracht van – en zo mogelijk met – collega’s uit het hoger beroepsonderwijs. 
Danny Taufik maakte tot juli 2016 ook deel uit van het onderzoeksteam. 

Rutger Kappe  Nikkie Gubbels Carlijn Knuiman

 



25

Onderzoekslijn Teaching, Learning & 
Technology (TLT)

De onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology (TLT) is gericht op zowel het 
 beroepenveld van het domein O&I als op alle opleidingen van Hogeschool Inholland.

Figuur 3: Werkvelden voor onderzoekslijn TLT

De onderzoekslijn TLT genereert kennis door onderzoek te doen naar een beredeneerde 
effectieve inzet van technologie in leerprocessen. Doel van die inzet moet zijn dat 
de technologie bijdraagt aan verdieping van het leren en hogere leeropbrengsten. 
Het onderzoeksproces binnen de onderzoekslijn TLT start altijd bij de doelstelling van 
het onderwijs (Teaching) en de concretisering van die doelstelling in het ontwerp van 
leerpraktijken (Learning), waarna pas de vraag gesteld wordt hoe technologie daarbij 
optimaal kan worden benut (Technology).

Het onderwijs kan effectiever, flexibeler, efficiënter en aantrekkelijker worden met 
de inzet van technologie, mits die inzet aansluit bij de behoefte in een gegeven 
onderwijs context en bij de leerprocessen die daarin worden vormgegeven. Daarmee 
kan het onderwijs meer gepersonaliseerd worden, zijn leerprocessen flexibeler in plaats 
en tijd, en kunnen de begeleiding en ondersteuning effectiever en efficiënter worden 
vorm gegeven. Ten slotte kan ook het leren zelf aantrekkelijker worden. 

In de onderzoekslijn TLT wordt nauw samengewerkt met zogenaamde pioniers. 
Een pionier is een docent van de betreffende opleiding die participeert in het onderzoek 
en in staat is collega’s uit de opleiding ‘mee te krijgen’. Daarmee wordt ingezet op een 
dubbelstrategie: er is eigenaarschap in de opleiding, waarmee haalbare verbeteringen 
in het onderwijs ontworpen worden, en tegelijkertijd vindt professionalisering plaats 
van pionier en betrokken docenten.

Professionalisering begint al vanaf het moment dat het onderzoek start.

PO VO en beroepsonderwijs HBO (Inholland)

opdracht hogeschool  
aan onderzoeksgroep

Teaching, Learning & Technology
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Projecten
In het hoofdstuk Onderzoeksagenda’s vindt u de onderzoeksprojecten die TLT in 
de afgelopen periode (verder) heeft uitgerold. Ter illustratie lichten we graag een 
van de projecten uit. Gedetailleerde informatie over alle onderzoeken treft u aan 
op de website van TLT5.

Uitgelicht

Didactische inzet van video
In het perspectief van activerend onderwijs en flexibilisering wordt veel verwacht van 
de didactische inzet van video in leerprocessen. Hiermee ontstaan niet alleen mogelijk-
heden om de onderwijstijd te verlengen en de contacttijd effectiever te benutten. 
De inzet van video vergroot ook de kansen voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren zodat 
meer maatwerk mogelijk is. De onderzoekslijn TLT onderzoekt de effectieve inzet van 
video om leerprocessen te versterken in het kader van activerende didactiek. Door 

5  https://inholland.nl/onderzoek/onderwijzen-en-leren-in-diversiteit/teaching-learning-technology/
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verschillende toepassingen te ontwerpen en te testen willen we op termijn met hand-
reikingen komen om video effectief in te zetten in verschillende leersituaties.

Onderzoek naar de didactische inzet van video en weblectures wordt gecoördineerd 
en uitgevoerd door Eja Kliphuis en Zac Woolfitt, beiden onderzoekers uit het team TLT. 

Eja Kliphuis gaat volgend jaar met pensioen. Een mooi moment om haar te vragen naar 
haar mix van werkzaamheden en wat haar altijd heeft getrokken in het doen van onder-
zoek. “Pendelen tussen wat we uit onderzoek kunnen concluderen en wat mogelijk en 
realistisch haalbaar is in de dagelijkse praktijk. Dat boeit me. Er is regelmatig sprake van 
hypes rond de inzet van technologie in onderwijs en er wordt gelukkig ook steeds meer 
onderzoek gedaan. Als onderzoeker help je het kaf van het koren te scheiden.”

Inholland CoP Weblectures
“Er is veel kennis over de inzet van video in het onderwijs”, begint Eja. In 2014 besloten 
we daarom binnen Inholland een Community of Practice (CoP) op te richten waarin 
docenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden samen van en met elkaar kunnen 
leren om hun eigen onderwijspraktijk te verbeteren.” Een CoP is een groep mensen 
die kennis delen en antwoord (trachten te) vinden op hun leervragen in een sociale, 
collaboratieve en interactieve omgeving. Don Ropes, Inholland-lector Learning and 
Development in Organisations en gepromoveerd op Community of Practices, zei in juli 
2016 op onze tweede verjaardag: “De meeste CoP’s sterven na een jaar een stille dood, 
maar deze groep is echt top!” Hoe dat komt? “Kennis bestaat in (relaties tussen) mensen. 
Het is belangrijk om samen te blijven komen en focus te houden op leervragen. En dat 
doen wij”, vult Eja aan.

“Samen met Zac Woolfitt, Richard Kragten en Iris Sutherland vormen we de CoP-
initiatiefgroep; we zijn alle vier betrokken bij dit thema in de onderzoekslijn TLT, waarbij 
Richard en Iris als pionier in hun eigen opleiding opereren. Zac is een interessante blog 
over video teaching gestart die zeker het volgen waard is. Zac en ik begeleiden onder-
zoek naar video vanuit TLT. Samen organiseren we met regelmaat CoP-bijeenkomsten 
die niet alleen door ‘vaste klanten’ worden bezocht. Doordat we steeds op een andere 
Inholland-locatie bijeenkomen, zijn we voor iedere collega toegankelijk. Dat sorteert 
een ‘zwaan-kleef-aan-effect’. We nodigen docenten uit te presenteren over hun praktijk 
met video, we lichten (eigen) onderzoek toe en er is volop ruimte voor het inbrengen 
van vraagstukken uit de praktijk om te bespreken met elkaar. De CoP startte met 
het samen formuleren van een leeragenda en inmiddels hebben we die vele vragen 
geconcentreerd rond een ‘Big Five’ van grote, steeds terugkerende vragen die we 
verder proberen uit te diepen.” 

Naast de fysieke bijeenkomsten, nu vijf per jaar, heeft de CoP weblectures een online 
archief met impressies van alle bijeenkomsten, zowel in tekst als video. “Die online 
component mag van ons nog wat socialer en interactiever worden. We gaan dus vol 
enthousiasme op weg naar onze derde verjaardag!”

Video’s en verslagen zijn te vinden op de Inholland teamsite Weblectures6.

 

6  http://bit.ly/2nqJTwR
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Teaching, Learning & Video
Naast de CoP zijn Eja en Zac ook actief in opleidingen van Inholland met het begeleiden 
van ontwerpgericht onderzoek naar de didactische inzet van verschillende vormen van 
video. De opleiding Pedagogiek bijvoorbeeld, heeft recent het curriculum vernieuwd 
en ontwikkelt dat verder, onder andere door het beredeneerd inzetten van weblectures. 
Docenten zien daarmee kansen om tijdens lessen interactiever met studenten aan het 
werk te gaan. Eja en Zac adviseren de pioniers in die trajecten bij het realiseren, testen 
en evalueren van een haalbaar ontwerp.

Docenten willen hun studenten faciliteren en activeren om meer in eigen tijd en op 
een zelfgekozen plaats de benodigde kennis te verwerven. Onderzocht is of het inzetten 
van weblectures inderdaad leidt tot de gewenste effecten en wat dat betekent voor 
de invulling van de contacturen. Worden – en zijn – studenten actiever betrokken bij 
het onderwijs en voelen docenten zich in staat het nieuwe ontwerp ook in de praktijk 
te realiseren? De resultaten uit dit ontwerponderzoek kunnen mogelijk als voorbeeld 
dienen voor herontwerp van andere curriculumonderdelen. En in het verlengde daarvan 
kan het ontwerp ook inspirerend zijn voor andere opleidingen in de hogeschool. 

Onderzoeksverslagen van onderzoek naar video worden gepubliceerd op 
 www. inholland.nl/onderzoek/tlt.

Publicaties
Hieronder staat een selectie van publicaties van de onderzoekslijn TLT. Een volledig 
publicatieoverzicht treft u aan in Bijlage I. De meeste publicaties zijn overigens ook 
opvraagbaar via hbo-kennisbank.nl.

Beroepsgerichte publicaties
Woolfitt, Z. (2016). Transitioning from face-to-face to 'video teaching': Supporting 
lecturers in developing their video teaching skills. Conference Proceedings 
EAPRIL 2015 (8 maart 2016, Leuven).

Fransen, J (2016). Technologie succesvol inzetten in het onderwijs. Zorg Primair (CNV), 
2016/5, 5–8.

Bottema, J. (2016). Het Virtuele Klasklokaal. In: SURFnet (Red.). Trendrapport 2016 – 
Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken (pp 23–25). Utrecht: 
SURFnet.

Woolfitt, Z. (2016). Innovation and Excellence in Tourism Teaching. Paper presented 
at the ATHE Conference in Cardiff (UK).
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Onderzoeksteam
Lector Jos Fransen werkt met een vast team van (onderzoeks)docenten, waarvan een 
aantal reeds jaren verbonden is aan de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology 
(voorheen eLearning).

Jos Fransen  Pieter Swager Jeroen Bottema

Eja Kliphuis  Zac Woolfitt Bob Götte



Jaarverslag Onderzoek 2016
 Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit

30



31

Onderzoeksagenda PO en Pabo, 2015–2017

Portefeuillehouder onderzoek: Ria de Gooijer 
Kerndocenten onderzoek: Rob Bartels (Alkmaar), Marian Blankman (Haarlem), Monique van Bueren (Den Haag),  
Erica Stedenburg (Dordrecht), Thirza van ’t Verlaat (Rotterdam)

Thema Onderzoek Status Wie Opmerkingen

Bildung W3 Meerwerf – identiteit openbare school Afronding 
15–16

Piet Feld Behoefte vanuit 
herontwerp

Pabo Herontwerp leerlijn Levensbeschouwing In uitvoering Thirza 
van ’t Verlaat 
Rob Dekker

Pabo Herontwerp Bildung In uitvoering Rob Bartels 
Piet Feld 
Anouk 
van Nunen 
Jeroen Onstenk

Onderzoek 
‘Vormgeving levens-
beschouwing in 
openbaar onderwijs’ 
i.s.m. Zaan, primair 
in voorbereiding

Omgaan met 
verschillen

SCO Delft/Westland thema Omgaan met verschillen In uitvoering Jan Halin 
Jeroen Onstenk

SCO Delft/Westland thema Pedagogisch klimaat In uitvoering Andrea 
Kelderman 
Jeroen Onstenk

Kind & Onderwijs thema Omgaan met verschillen In uitvoering Ronald 
Latupeirissa

Kind & Onderwijs thema Pedagogisch klimaat / 
De gelukkige klas

In uitvoering Ronald 
Latupeirissa

Kind en Onderwijs thema Opbrengst gericht werken In uitvoering Guus Kennis

Doorgaande leerlijnen IKC-Rotterdam Behoefte nntb

Multi method coaching In uitvoering Dolf van Veen Passend Onderwijs

Kenniswerkplaats Rotterdam Leerkracht in de 
Grote Stad

In uitvoering Jeroen Onstenk 
Guido Walraven 

domein GSW

Preventie van studievertraging in de Pabo In uitvoering 
15–16

Erica 
Stedenburg 
Rutger Kappe

Onderzoekend en 
ontwerpend leren

NRO-aanvraag Ontwerpend leren  
(scholennetwerk ZH)

In aanvraag 
Behoefte

Debbie Buchner 
Jeroen Onstenk

Behoefte vanuit 
W&T-doelstelling po 
voor 2020

Atlant/Tata Steel onderzoeksproject W&T Behoefte Marian 
Blankman

Taalontwikkeling Binnen afstudeeronderzoek studenten Hanneke Pot Onderzoeksvraag 
namens opleiding nog 
formuleren

Professionele geletterdheid (O3) In uitvoering Hanneke Pot 
Jos Fransen

Didactische inzet 
technologie

iPad-klas onderzoek Haarlem Afgerond 2015 Jeroen Bottema Behoefte vanuit 
herontwerp curriculum

Feedback and scripting van peer-review (O3) In uitvoering Gracia Ori 
Jos Fransen

Ouderbetrokkenheid SCO Delft/Westland thema Ouderbetrokkenheid In uitvoering Coby van 
Duijvenboden 
Jeroen Onstenk

Kind & Onderwijs thema Ouderbetrokkenheid In uitvoering Anja Sorber 
Jeroen Onstenk

Afstudeerkring Surplus In uitvoering Rob Bartels

Promovendi Total Physical Response als werkwijze bij het 
woorden schatonderwijs aan jonge beginnende 
tweedetaalleerders in het basisonderwijs

Hanneke Pot

De kwaliteit van het aardrijkskunde-onderwijs 
op de lerarenopleiding basisonderwijs

Marian 
Blankman
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Onderzoeksagenda VO, beroepsonderwijs 
en tweedegraads lerarenopleidingen, 2015–2017

Portefeuillehouder onderzoek: Susanne Görlich / Louise ter Kuile a.i. 
Kerndocenten onderzoek: Brechtje Beuker, Arnout Prince

Thema Onderzoek Status Wie

Bildung Jeroen Onstenk

Taal in Interactie Taalontwikkelend onderwijs bij Jan Arentsz, VMBO In voorbereiding Jeroen Onstenk

Teaching, Learning & 
Technology

Onderzoek flexibilisering In uitvoering Jos Fransen

Praktijkleren 
en geïntegreerd 
pedagogisch 
handelen

Gepersonaliseerd leren met ROC TOP: 
Onderzoek Taal, beroep en burgerschap

In uitvoering Thomas Jager 
Jilles de Kooker 
Jeroen Onstenk

Leren in de Toekomst 
Metis: Onderzoek portfolio burgerschap

In uitvoering Jeroen Onstenk

Caland: Onderzoek docentcompetenties technasium In uitvoering Simone Koster 
Jeroen Onstenk

Studiesucces Studievertraging Afgerond Erica Stedenburg  
i.s.m. Danny Taufik

Langstuderen Afgerond Danny Taufik

Promovendi Religieuze Identiteitsontwikkeling van Islamitische 
Basisscholen 1988–2013. 25 jaar Islamitisch Onderwijs 
in Nederland

Bahaeddin Budak

De bemiddelende rol van islamitische organisaties 
tussen hun leden en de samenleving

Hasan Yar

Het leren van de hogeschooldocent in de didactische 
en taalgerichte onderwijspraktijk

Fenna Swart
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Onderzoeksagenda Programma 
Onderwijsverbetering door Onderzoekmatige 
Onderwijsinnovatie (O3)

Agri, Food & 
Life Sciences

Business, 
Finance & 
Law

Creative 
Business

Gezondheid, 
Sport en 
Welzijn

Onderwijs & 
Innovatie

Techniek, 
Ontwerpen & 
Informatica

Taal

Taalontwikkelend onderwijs TOI      x

Tekstcompetentie in 
de lerarenopleiding

    x  

Afstemmen leerlijn Professionele 
geletterdheid binnen de pabo

    x  

Teaching, Learning & Technology 

Teaching, learning & video Life Science & 
Chemistry

Nursing, 
Pedagogiek, 
MBRT

Tweede-
graads leraren 
opleidingen

Bouw-
management

Feedback en scripting van peer-review Communi-
catie, HTRO 

x Pabo  

Flexibilisering en herontwerp deeltijd

diverse opleidingen Inholland x x x x x

Nursing – herontwerp    x  

Herontwerp Communicatie

(didactische vraag –  
zelfsturing/ eigenaarschap)

  x   

HTRO (didactische vraag –  
zelfsturing/ eigenaarschap)

  x   

Studiesucces 

Beschikbaar stellen en ontsluiten 
gegevens

x x x x x x

Behoefte inventarisatie flexibilisering 
tweedegraads lerarenopleidingen

x  

Preventie van studievertraging  
in de pabo

    x

Het effect van drempels op motivatie  
en studieprestaties

Sport en 
Bewegen

Modelmatige analyse van de instroom x x x x x x

Studiekeuzecheck: 
doelgroepenanalyse

x x x x x x

Optimalisatie studiesucces jaar 1 
domein BFL

 BBS     

Best practice website x x x x x x

Effectstudie zomercursus wiskunde 
en verplichte huiswerkklas

Luchtvaart-
technologie

Activerende didactiek 

Praktijk leerplaatsen x Social Work 
Zuid

Tweede-
graads leraren 
opleidingen
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Promovendi
Marian Blankman

Pabo-docent Marian Blankman bij Inholland-locatie Haarlem promoveerde 9 november 
2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift ‘Teaching about teaching 
geography: Developing primary student teachers’ pedagogical content knowledge for 
the subject of geography’. Kern van haar onderzoek is de zoektocht naar een manier om 
pabo-studenten op een goede manier les in aardrijkskunde te geven.

Pedagogical Content Knowledge (PCK)
Marian Blankman is docent aardrijkskunde en kerndocent onderzoek bij de pabo in 
Haarlem. In haar promotieonderzoek heeft zij onderzocht wat nodig en mogelijk is om 
de ‘Pedagogical Content Knowledge (PCK)’ voor het vak aardrijkskunde van eerstejaars 
pabostudenten te ontwikkelen. PCK kan omschreven worden als alles wat je nodig hebt 
om een vak goed te kunnen onderwijzen.

Marian: “De vraag die in het onderzoek centraal stond is hoe we aanstaande leerkrachten 
kunnen voorbereiden op het geven van goede en inspirerende aardrijkskundelessen 
in de basisschool. Aardrijkskundedocenten aan de pabo’s in Nederland staan namelijk 
voor de uitdagende taak dit te doen in de context van weinig onderwijsuren, weinig 
basis kennis van studenten, grote verschillen tussen studenten, en weinig richtlijnen 
voor de inhoud van het vak.”

Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is om de genoemde PCK te ontwikkelen en 
dat de cursus die daarvoor is ontwikkeld effectief is. De cursus is opgebouwd rond een 
raamwerk met zeven kenmerken van goed aardrijkskundeonderwijs. Daarbij is uitgegaan 
van de pre-concepten en alledaagse aardrijkskundige ervaringen van de studenten. 
Tijdens de lessen modelleert de docent zijn gedrag en geeft hij ruimte voor reflectie.

Het bleek van belang dat de cursus flexibel genoeg is om te passen in verschillende 
onderwijscontexten en bij verschillende didactische stijlen van docenten, dat de 
docenten voldoende instructie en praktische handvatten nodig hebben voor het gebruik 
van de cursus, en dat het voor studenten nodig is om veel en actief te oefenen met 
de aanpak in verschillende contexten.

(Co-)Promotoren: Prof. Dr. J.A. van der Schee, Prof. Dr. M.L.L. Volman, Dr. M. Boogaard 
(Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam). 
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Ruud Duvekot
Op 29 juni 2016 verdedigde Ruud Duvekot aan de Universiteit Utrecht zijn dissertatie 
Leren Waarderen. Een studie van de Erkenning van Verworven Competenties en 
 gepersonaliseerd leren. In de huidige samenleving is continu leren van belang voor 
iedereen. Ruud Duvekot heeft onderzoek gedaan naar de zingeving, vorm en inhoud 
van dergelijk leven lang leren. 

Promotor: Prof. Dr. Paul Verweel; Co-promotor: Jeroen Onstenk.

Jeany van Beelen
Van 2013 tot 2017 (verwachte promotie 11 mei 2017) verricht Jeany van Beelen 
 onderzoek naar factoren die studiekeuze bepalen en de invloed van verschillende voor-
bereidingsprogramma’s daarop. Het promotieonderzoek ‘‘En wat kan ik later worden’, 
een onderzoek naar het studiekeuzeproces van juridische hbo-studenten’, is verricht als 
Inholland-promovendus bij de Rijks Universiteit Groningen (RUG), faculteit GMW onder 
begeleiding van Prof. Dr. Paul van Geert (promotor RUG), Dr. Saskia Kunnen (co-promotor 
RUG) en Dr. Jeroen Onstenk (co-promotor Hogeschool Inholland).

Bahaeddin Budak
Het promotieonderzoek van tweedegraads lerarenopleider Bahaeddin Budak is getiteld 
‘Religieuze Identiteitsontwikkeling van Islamitische Basisscholen 1988–2013. 25 jaar 
Islamitisch Onderwijs in Nederland’. 

Promotor: Prof. Dr. Cok Bakker (Universiteit Utrecht); Co-promotor: Dr. Ina ter Avest 
(emeritus-lector Hogeschool Inholland).

Hanneke Pot
Pabo-docente Hanneke Pot doet promotieonderzoek naar ‘Total Physical Response 
als werkwijze bij het woordenschatonderwijs aan jonge beginnende tweedetaalleerders 
in het basisonderwijs’.

Promotor: Prof. Dr. R. Schoonen (Radboud Universiteit Nijmegen); Co-promotor: 
Dr. Marianne Boogaard (Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam), 
Intern  begeleiders: Dr. Dorian de Haan (emeritus-lector Hogeschool Inholland), 
Dr. Jos Fransen (lector TLT Hogeschool Inholland).

Fenna Swart
Docent bij de tweedegraads lerarenopleidingen Fenna Swart doet sinds 2013 promotie-
onderzoek naar het leren van de hogeschooldocent in de didactische en taalgerichte 
onderwijspraktijk.

Promotor: Prof. Dr. Rick de Graaff (Universiteit Utrecht); Co-promotoren: Dubravka Knezic 
(Hogeschool van Amsterdam en Universiteit Utrecht) en Dr. Jeroen Onstenk (lector 
PDHO Hogeschool Inholland).

Hasan Yar
Hasan Yar, docent tweedegraads lerarenopleidingen, onderzoekt ‘De bemiddelende 
rol van islamitische organisaties tussen hun leden en de samenleving’. 

Promotoren: Prof. Dr. Hijmen Stoffels en Prof. Dr. Thijl Sunier (beiden Vrije Universiteit 
Amsterdam), Co-promotor: Dr. Ina ter Avest (emeritus-lector Hogeschool Inholland).  
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Externe visitatie
De visitatie van ons onderzoek vond plaats op 28 november 2016. Voor de externe 
onderzoeksevaluaties wordt in 2017 landelijk een nieuw kader voor de kwaliteit van 
onderzoek (BKO) gehanteerd. Om onszelf een extra spiegel voor te houden, kozen 
we ervoor op de zaken vooruit te lopen en het nieuwe kader alvast toe te passen 
in de  evaluatie van ons onderzoek.

Het domein Onderwijs & Innovatie wilde de evaluatie maximaal benutten voor de 
verdere ontwikkeling van het onderzoek én van de verbinding onderzoek – onderwijs. 
Onze onderzoeksgroep heeft als uitgangspunt dat onderzoek onderwijsinnovatie en 
praktijkontwikkeling steunt, en dat er (samen) gewerkt wordt om dit maximaal tot zijn 
recht te laten komen. We stelden ons in deze evaluatie de vraag waar we nu staan als 
het gaat om het genoemde uitgangspunt en welke verdere ontwikkeling in de rede ligt. 

Expert judgement
In de aanloop naar de visitatie en de bijbehorende kritische reflectie kozen we ervoor 
een expert judgement7 te organiseren. Dit gesprek leverde complimenten op over 
het gekozen profiel, de ontwerpgerichte aanpak en de intensieve verbinding die we 
leggen tussen onderwijs en onderzoek. De belangrijkste aanbevelingen betroffen het 
zichtbaarder maken van de samenhang tussen de onderzoekslijnen en het koppelen 
van de kwaliteitscriteria aan de onderzoeksmethodologie.

De expert judgement hebben we als een prettige, maar vooral ook als een belangrijke 
inhoudelijke meerwaarde ervaren. Ook de externe deskundige zelf vond het een 
waarde volle en inspirerende manier van werken. We geven hieraan dan ook graag 
jaarlijks invulling.

7  Als externe deskundige is betrokken Dr. Ellen van den Berg, lector Rich Media and Teacher Learning, 

Saxion Hogeschool.
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Voldoende, ruim voldoende, goed
Het externe panel van de daadwerkelijke visitatie heeft de audit als constructief ervaren 
met prettige, open gesprekken. Het heeft de vijf standaarden waarop we zijn bevraagd 
met drie voldoendes, een ruim voldoende en een goed beoordeeld. Hieronder vatten 
we de bevindingen per standaard kort samen.

Standaard 1: Onderzoeksprofiel (ruim voldoende)
De onderzoekslijnen matchen praktijkvragen aan onze expertises en zijn onderling 
verbonden door duurzame gerichtheid. 

Onze innovatiestrategie (waaronder het werken met PLG’s en pioniers) kan nu in 
het onderwijsdomein verder doorontwikkeld worden. 

Aanbeveling: In de veelheid aan onderzoeksthema’s, vooral binnen de onderzoekslijn 
PDHO, zouden we verdere verdieping aan kunnen brengen. Het panel is van mening 
dat de doorwerking, disseminatie en theorievorming meer uitgediept kan worden. 
Zij het dat dit door de beperkte capaciteit aan fte een opgave is, dus: of de capaciteit 
uitbreiden; of PDHO steviger verbinden met de andere twee onderzoekslijnen; of binnen 
PDHO, en de beide andere onderzoekslijnen, een keuze maken voor een beperkt aantal 
onder werpen voor onderzoek. 

Standaard 2: Organisatie en inbedding (voldoende)
Ondanks het feit dat de onderzoekslijnen overall krap bemeten zijn voor wat betreft 
formatie, ziet het panel veel energie bij alle betrokkenen. Onze organisatiestructuur 
(‘dubbele petten’) lijkt op het eerste oog wat zwaar, maar blijkt in praktijk goed te werken. 

Mooi dat er zowel interne- als externe onderzoekers participeren binnen de onderzoeks-
lijnen. Een startende (tijdelijke) onderzoeker (uit het onderwijs) kan echter nog onvol-
doende bijdragen aan het verstevigen van de onderzoekslijn (lectoraat), mede gelet op 
de beperkte inzetbare tijd waarvoor de onderzoeker vanuit het onderwijs is vrijgemaakt. 

O3 is een geweldige duw voor onze (interne) positionering. Met O3 heeft het onderzoek 
een kansrijke en stevige financiële impuls gekregen waarmee we ons onderzoek nu 
verder kunnen inbedden. Focus op de balans tussen intern en extern en po/vo. 

Het promotiebeleid en de facilitering past bij onze huidige bezetting. Goed dat we 
domeincollega’s de gelegenheid geven hun ambities kenbaar te maken in het doen 
van (promotie)onderzoek (belangstellingsregistratie) en deze te ‘screenen’.

De tweedegraads lerarenopleidingen zouden gebruik kunnen maken van de ervaring 
en voorbeelden uit het po / pabo-onderwijs en onderzoek. 

Aanbeveling: Investeer in relaties met universiteiten, zoek aansluiting bij relevante 
 leerstoelen en draag interessante praktijkvraagstukken aan zodat er een win-win 
kan ontstaan.

Standaard 3: Kwaliteit van het onderzoeksproces  (goed)
De Gedragscode komt in alle projecten aan de orde; dit levert geen vraagstuk op.
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Standaard 4: Beroepspraktijk en professionalisering (voldoende)
‘Training on the job’ en 1-op-1-begeleiding is voor ons een werkende aanpak. 

Aanbeveling: Creëer een ‘economy of scale’ voor professionalisering en ontwikkeling 
van onderzoekers door een meer planmatige aanpak over de onderzoekslijnen heen. 
Pak professionele vraagstukken gezamenlijk op, bijvoorbeeld op het gebied van 
ontwerp gericht onderzoek, methodologie, masterclasses, etc.

In het werkveld zijn de eerste tekenen van verankering zichtbaar; opbrengsten worden 
naar een hoger niveau getild. We spreken samen een gemeenschappelijke taal die 
ervoor zorgt dat er een krachtige basis bij leerkrachten ligt.

Aanbeveling: Bekijk hoe je kunt verduurzamen zonder extern geld; hoe kunnen 
we  vervolgonderzoek inbedden in ons eigen onderwijs en in het werkveld?

Interessant is ook om twee jaar na een afgerond onderzoeksproject de duurzame 
 effecten te meten. Zo krijgen we een goed beeld van de totale ‘life cycle’; dit biedt 
een mooie kans ons verder te onderscheiden.

De masteropleiding Leren & Innoveren (MLI) is een mooie ‘asset’ naar het onderwijsveld. 
Houd dit zo.

De verankering van onderzoek en onderwijs is de laatste jaren verstevigd. De pabo is 
in een verder gevorderd stadium dan de tweedegraads lerarenopleidingen, maar dit 
is verklaarbaar en de verwachting is dan ook dat de tweedegraads lerarenopleidingen 
zullen aanhaken.

Krachtige aanbeveling: Ontsluit praktijktheorieën, investeer in tijd om meer te publi-
ceren. Besteed aandacht aan communicatie en disseminatie van werkende principes. 
Ze zijn uitermate relevant en interessant. 

Standaard 5: Kwaliteitszorg (voldoende)
De kwaliteitszorg is hogeschool-breed aanwezig. 

Aanbeveling: Houd controle over eigen kwaliteit. Neem in de PDCA-cyclus op wat 
wij zelf verstaan onder kwaliteit, wat we belangrijk vinden. En bekijk aan de hand 
daarvan of we dit ook realiseren, mede gelet op onze aansluiting met klant/werkveld. 
Het is een uitdaging een eigen inhoudelijke kwaliteitsdefinitie te ontwikkelen (wat is 
onze gedroomde impact naar buiten toe?), maar dan slaan we wel een extra slag in 
transparantie. 

Onze dubbelstrategie is mooi; versterk en maak deze nu zichtbaar.

Reflectie
Als onderzoeksgroep kijken we terug op een geslaagde externe visitatie. De verschil-
lende lectoraten zijn samengebracht in een onderzoeksgroep met een helder profiel 
en doelstelling. We zijn trots op wat we hebben bereikt en realiseren ons tegelijkertijd 
dat verbetering mogelijk en gewenst is. 

We hebben een goede basis gelegd, zowel op onze inhoudelijke ambitie als in de 
 organisatorische structuur. Door onderwijs en beroepenveld sterk te betrekken bij het 
uit te voeren onderzoek is de impact van ons onderzoek vergroot: van de ontwikkeling 
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van een individuele leraar (leden van een kenniskring, die ‘eigen’ onderzoek uitvoeren) 
naar de ontwikkeling van meerdere leraren (lerarenopleiders en leraren uit het werkveld, 
die de verbetering van hun onderwijs onderzoeken en ervaringen en resultaten delen 
met hun collega’s). We willen dat de opbrengsten uit onderzoek door meer collega’s 
benut kunnen worden in hun dagelijkse onderwijspraktijk en zetten ons daar de 
komende tijd verder voor in.

Uiteraard nemen we de aanbevelingen uit de visitatie ter harte. Gezamenlijk bekijken 
we waar zowel op korte als lange termijn kansen liggen en nemen we de uitvoering 
daarvan op in onze jaar- en onderzoeksagenda’s. 
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In het kort
Tweedaagse training Research Based Education

In 2015 bracht een delegatie van het domein O&I een werkbezoek aan de onderzoeks-
groep van Martin Valcke8 aan de Universiteit Gent. We willen graag de mogelijkheden 
voor samenwerking verder verkennen. Een eerste aanzet daartoe vond plaats in januari 
2016. Om het onderzoekend vermogen van onze docenten te vergroten, heeft Martin 
Valcke een tweedaagse training Research Based Education verzorgd. De lectoren, leden 
van curriculumcommissies en onderwijsontwikkelaars van de pabo en tweedegraads 
lerarenopleidingen namen hier aan deel. Naar aanleiding van de evaluatie (in de vorm 
van een enquête) heeft de onderzoeksgroep aan het domeinmanagement een advies 
uitgebracht voor verdere onderwijsontwikkeling en de rol van professionalisering daarin.

Dag van het Onderzoek
Op 22 juni organiseerde Hogeschool Inholland de Dag van het Onderzoek. Alle mede-
werkers betrokken bij of geïnteresseerd in onderzoek waren welkom om met elkaar 
van gedachten te wisselen en deel te nemen aan verschillende themasessies. Nieuw 
dit jaar was de Publieksprijs, waarbij het aanwezige publiek haar stem kon uitbrengen 
op een van vooraf vijf genomineerde onderzoeken. Deze Publieksprijs werd gewonnen 
door Bob Götte, docent Communicatie bij Inholland Diemen, voor zijn ontwerpgerichte 
onderzoek ‘Cirkelen rond peerreview’. Daarvoor ontwikkelde hij een peerreviewscenario 
dat het leerproces van studenten van zijn opleiding ondersteunt. Bob Götte was blij 
verrast. “Dit is het eerste onderzoek dat ik uitvoer. Ik zie de prijs als een weergave van 
de grote interesse in het onderwerp.” Bob deed het onderzoek ter afronding van zijn 
masteropleiding Leren & Innoveren. Hij won een bedrag van 1000 euro, dat naar nieuw 
onderzoek zal gaan. 

In het onderzoeksteam van TLT is Bob actief als pionier in het onderzoek naar Feedback 
en scripting van peer-review. 

8  Hoofd van de afdeling Educational Studies en hoogleraar Instructional Sciences aan de Universiteit Gent.
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Onderzoekscafé 22 juni
Voorafgaand aan de Dag van het Onderzoek organiseerde onze onderzoeksgroep het 
eerste Onderzoekscafé. Op onderzoeksgebied gebeurt er namelijk veel op de locaties 
van de pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Collega’s kunnen profijt hebben 
van de door anderen opgedane kennis en deze toepassen in hun eigen onderwijs- en 
onderzoekspraktijk. In het Onderzoekscafé willen we laten zien welke projecten er (gaan) 
lopen – en vooral wie daaraan werken. Lectoren, onderzoekers en docent-onderzoekers 
hielden ieder een drie minuten pitch over hun werk. Ook waren er posterpresentaties 
en was er – uiteraard – gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje verder 
met elkaar van gedachten te wisselen.

Het Onderzoekscafé zien we als een waardevol instrument voor kennisgeving- en deling. 
Het maakt dat het onderzoek en de mensen daarachter letterlijk zichtbaar worden en 
elkaar weten te vinden, het levert producten op en zet binnen het domein aan tot verder 
denken over onderzoek en de verbinding met het onderwijs.

Boekje Langstuderen: Op het juiste spoor
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt om langstudeerders van Hogeschool Inholland 
in beweging te krijgen. In november is het boekje ‘Langstuderen: Op het juiste spoor’ 
gepubliceerd om de resultaten zichtbaar te maken, maar vooral ook om de betrokken 
studenten en begeleiders een gezicht te geven. In de publicatie wordt het studie-
succesmodel gebruikt dat lector Rutger Kappe heeft ontwikkeld en komen de onder-
zoeken die Danny Taufik namens de onderzoekslijn Studiesucces heeft uitgevoerd aan 
bod. Wat komt er allemaal bij kijken om verbinding te maken met studenten die om 
diverse redenen langer doen over hun opleiding dan noodzakelijk, en wat kun je doen 
om hen weer grip te laten krijgen op hun toekomst?
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Bijlage 1

Publicaties9

Onze publicaties zijn ook online te raadplegen via de individuele websites van de 
onderzoekslijnen. Daarnaast wordt het merendeel van de publicaties ook aangeboden 
op HBO Kennisbank.

Onderzoekslijn Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs 
Jeroen Onstenk

Wetenschappelijke publicaties
Ruud Duvekot (2016) Leren Waarderen. Een studie van EVC en gepersonaliseerd leren. 
Proefschrift Universiteit Utrecht

Jeroen Onstenk (2016) Kennis verbinden in werkplekleren. In: Bakker, A., Zitter, I., 
Beausart, S. & Bruijn, E. de (Red.) Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel 
van boundary crossing. Assen: Van Gorcum

Submitted oct. 2016: Swart, F., R. de Graaff, J. Onstenk & D. Knezic," "Language-oriented 
Teacher Learning" (Research Paper) In: Professional Development in Education.

Swart, F., R. de Graaff, J. Onstenk & D. Knezic," Personal Practical Knowledge of 
Language: exploring teacher educators’ understanding of language for classroom 
communication" in Teachers and Teaching: Theory and Practice

Jeany van Beelen-Slijper, Saskia E. Kunnen, Jeroen Onstenk, Paul van Geert: "The Role 
of Time Perspective, Motivation, Attitude and Preparation in Educational Choice and 
Study Progress" In Education Research International

Beroepsgerichte publicaties
Rob Bartels (Januari) 'Brief over gesprek' In: Mensenkinderen (Ned. Jenaplanvereniging)

Geerdink, G. & Onstenk, J. ( 2016). Kernopgaven bij het leren en opleiden van leraren. 
In: De nieuwe MESO, juni 2016, nummer 2, 75–79

Jeroen Onstenk (2016) Het werkplekcurriculum in de opleidingsschool: leren op de 
werkplek. Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen 
PO Raad

Geldens, J. & Onstenk, J. (2016). De maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
de  lerarenopleiding. In: Kennisbasis Tweedegraads lerarenopleiding (25–38)

Ros, A. & Onstenk, J. (2016) Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek Kwaliteitsreeks 
Opleidingsscholen. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen VO Raad

Ros, A. & Onstenk, J. (2016) Bruikbare onderzoeksresultaten: feedback door onderzoek 
Kwaliteitsreeks Opleidingsscholen. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen VO Raad

9  Een totaaloverzicht van alle valorisatieactiviteiten per onderzoekslijn, waaronder ook presentaties, is op 

verzoek verkrijgbaar.
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Ros, A. & Onstenk, J. (2016) Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek Kwaliteitsreeks 
Opleidingsscholen. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen VO Raad

Ros, A. & Onstenk, J. (2016) Onderzoek en de opleidingsschool Kwaliteitsreeks 
Opleidingsscholen. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen VO Raad

Jeroen Onstenk (2016) Werkplekleren bevorderen in de opleidingsschool 
KWALITEITSREEKS OPLEIDINGSSCHOLEN. Utrecht: Steunpunt Opleidingsscholen 
VO Raad

Interne rapportages
Bueren, M. van (2016) Leren leren. Passend Onderwijs aan begaafde leerlingen 
in het basisonderwijs. (Theoretisch kader)

Buchner, D. & Onstenk, J. (november 2016) Literatuurverkenning Project 4 –  
Co-design with kids: 21th century skills en het handelen van de leerkracht.  
Intern rapport. Rotterdam: domein Onderwijs & Innovatie, Hogeschool Inholland

Dekker, R. & Verlaat, T. van ‘t (december 2016). Mogelijkheden, voorwaarden 
en eisen voor een geïntegreerd aanbod van levensbeschouwing op de Pabo. 
Onderzoeksrapportage: Rotterdam/Den Haag: domein Onderwijs & Innovatie, 
Hogeschool Inholland

Halin, J. (2016). Uitgaan van de rijkdom van verschillen door opbrengstgericht werken. 
Literatuurnotitie. Inholland: interne publicatie.

Halin, J. (2016). Omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken in het curriculum 
van de pabo van hogeschool Inholland. Inholland: interne publicatie.

Halin, J. (2016). Uitkomsten van het onderzoek naar leren in de school overstijgende 
professionele leergemeenschappen (PLG’s) van het project Versterking samenwerking – 
Samen Leren.

1 + 1 wordt 3. Versterking samenwerking pabo – opleidingsscholen: Samen Leren, 
naar een betere (opleidings)praktijk door school overstijgende professionele 
 leergemeenschappen (PLG’s). Inholland: interne publicatie.

Halin, J. (2016). Leren in een schooloverstijgend netwerk – Platforms. OCTANT. Inholland: 
interne publicatie.

Halin, J. (2016). Een opbrengstgerichte opleidingscultuur – gezamenlijk werken aan 
nog beter opleidingsonderwijs (n.a.v. uitkomsten onderzoek 2015–2016 in vergelijking 
met uitkomsten onderzoek van 2011. Inholland: interne publicatie.

Onstenk, J. (november 2016) Onderzoek bij Samen Leren Delft/Westland.  
Tussentijds Verslag. 

Onstenk, J. (november 2016) Onderzoek in het samenwerkingsproject Effectieve Leraren 
Rotterdam. Intern tussentijds verslag.

Ramautarsing, R. & Pot, H. (2016) Evaluatieonderzoek professionele geletterdheid.
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Rosman, S. (2016) “Van Uitleg naar Overleg” Een praktijkonderzoek naar verbeter-
mogelijkheden van het educatief partnerschap tussen school en ouders.  
Bachelorscriptie Pabo Inholland Den Haag

Vermeulen, T. (2016) Pedagogisch handelen van de leraar in relatie tot de sociaal 
 emotionele ontwikkeling van de leerling.

Onderzoekslijn Studiesucces 
Rutger Kappe 

Wetenschappelijke publicaties
5 april 2016, Posterpresentatie, European First Year Experience Conference, Gent, België, 
Carlijn Knuiman

Interne rapportages
28 januari 2016, Onderzoeksrapport BFL, Onderzoeksrapport prestaties vakken Business 
Studies / Accountancy / Bedrijfseconomie, Carlijn Knuiman

2 februari 2916, Onderzoeksrapport Talent.Sense, Onderzoeksrapport Langstuderen, 
Danny Taufik

17 februari 2016, Onderzoeksrapport Spirit Coaching, Onderzoeksrapport Project 
Langstuderen: Spirit Coaching, Danny Taufik

17 februari 2016, Onderzoeksrapport STEP2 (Job Coaching), Onderzoeksrapport Project 
Langstuderen: STEP2 (Job Coaching), Danny Taufik

Onderzoeksrapport individuele gesprekken langstudeerders, Danny Taufik

Onderzoeksrapport trendonderzoek langstudeerders, Inholland-G5 cohort 2003–2009, 
Danny Taufik

Onderzoeksrapport behoefte-onderzoek flexibiliseren, Rapportage kwalitatieve 
 verkenning behoeften flexibel onderwijs & Bijlage rapportage – de focusgroepen 
in detail, personalia en uitspraken v1.0, Nikkie Gubbels

juni 2016, Uitkomsten onderzoek: Hoe gaan studenten om met de adviezen vanuit 
de SKC?, Eline Vis

juni 2016, Onderzoeksrapport data-analyse instroom Sport en Bewegen, Rapportage 
m.b.t. mate van verwantschap van de vooropleiding en uitval, Carlijn Knuiman

juli 2016, Onderzoeksrapport taaltoets BFL, Rapportage relatie woordanalogieën 
en woordrelaties in de online SKC en de diagnostische taaltoets in het curriculum, 
Carlijn Knuiman

Onderzoeksrapport Sport en Bewegen – drempels en motivatie

Bijlage, de interviews in detail V1.0, Nikkie Gubbels
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Onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology 
Jos Fransen

Beroepsgerichte publicaties
Woolfitt, Z. (2016). Transitioning from face-to-face to 'video teaching': Supporting 
lecturers in developing their video teaching skills. Conference Proceedings EAPRIL 2015 
(8 maart 2016, Leuven).

Fransen, J (2016). Technologie succesvol inzetten in het onderwijs. Zorg Primair (CNV), 
2016/5, 5–8.

Bottema, J. (2016). Het Virtuele Klaslokaal. In: SURFnet (Red.). Trendrapport 2016 – Hoe 
technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken (pp 23–25). Utrecht: SURFnet.

Woolfitt, Z. (2016). Innovation and Excellence in Tourism Teaching. Paper presented 
at the ATHE Conference in Cardiff (UK).

Interne rapportages
30 september 2016, Rapportage onderzoek ‘Pionier in context’, Jos Fransen

2 oktober 2016, Rapportage onderzoek naar herontwerp leerpraktijk Communicatie 
Diemen/ Den Haag/ Rotterdam ‘3.1.1 project De Communicatiecyclus’, Bob Götte, 
Pieter Swager, Jeroen Bottema

1 november 2016, Rapportage onderzoek naar herontwerp leerpraktijk HTRO 
Onderzoek 2.3 Inholland, Pieter Swager (red), Jeroen Bottema, Jos Fransen, Bob Götte

1 november 2016, Rapportage onderzoek naar herontwerp leerpraktijk HTRO 
Thema’s 2.3 Inholland, Pieter Swager (red), Jeroen Bottema, Jos Fransen, Bob Götte

20 december 2016, Rapportage onderzoek naar herontwerp leerpraktijken Pedagogiek, 
Literatuurstudie en Ouders en Gezinsopvoeding, Eja Kliphuis, Jos Fransen, Zac Woolfitt
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Bijlage 2

Organogrammen

Figuur 4: Organogram domein Onderwijs & Innovatie

Figuur 5: Organogram Onderzoeksgroep Onderwijzen & Leren in Diversiteit
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Figuur 6: Opbouw onderzoekslijn
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