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Antwoordformulier	  lectoraat	  	  
	  
	  
	  
Naam	  hogeschool	   	   	   :	  	  Christelijke	  Hogeschool	  Ede	  
	  	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  Dr.	  Jacquelien	  Bulterman-‐Bos,	  lector	  Docent	  en	  Talent	  
	  	   	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  	  
relevantie	  voor	  de	  pabo	  
	  
Het	  lectoraat	  ‘Docent	  en	  Talent’	  doet	  onderzoek	  naar	  omgaan	  met	  verschillende	  talenten	  
van	  leerlingen	  en	  ontwikkelt	  bij	  voorkeur	  kennis	  samen	  met	  talentvolle	  leraren	  en	  studenten.	  
Het	  lectoraat	  werkt	  o.a.	  met	  Pedagogische	  Proefpraktijken.	  Een	  Pedagogische	  Proefpraktijk	  is	  
een	  leergemeenschap	  van	  lerarenbasisonderwijs	  en	  hogeschooldocenten	  waarbij	  een	  
nieuwe	  aanpak	  in	  de	  praktijk	  wordt	  uitgeprobeerd,	  namelijk	  handelingsgericht	  werken,	  een	  
aanpak	  om	  recht	  te	  doen	  aan	  verschillende	  talenten	  van	  leerlingen.	  Via	  collegiale	  consultatie	  
en	  conceptualisering	  ontwikkelen	  PPP-‐leraren	  en	  docenten	  inzichten.	  De	  nadruk	  heeft	  tot	  nu	  
toe	  gelegen	  op	  het	  omgaan	  met	  verschillen	  bij	  rekenen-‐wiskunde,	  o.a.	  in	  combinatieklassen.	  
Daarnaast	  richt	  het	  onderzoek	  in	  de	  PPP	  zich	  ook	  op	  de	  effectiviteit	  van	  het	  model	  zelf,	  
waarbij	  o.a.	  gelet	  wordt	  op	  de	  kwaliteit	  van	  het	  professionele	  leergesprek	  tussen	  leraren	  die	  
zich	  samen	  buigen	  over	  de	  vraag	  hoe	  ze	  omgaan	  met	  verschillende	  talenten	  in	  hun	  klas.	  	  
Binnen	  de	  Academische	  Opleidingsschool	  vindt	  onderzoek	  plaats	  naar	  talentontwikkeling	  bij	  
thematische	  werken,	  en	  naar	  talentontwikkeling	  bij	  autistische	  leerlingen.	  In	  dit	  onderzoek	  
participeren	  master-‐leerkrachten,	  hogeschooldocenten	  en	  pabostudenten.	  Op	  
hogeschoolniveau	  vindt	  onderzoek	  plaats	  naar	  talentontwikkeling	  in	  het	  kader	  van	  
onderwijs-‐	  en	  opleidingsvisies	  (ontplooiingsgericht	  werken	  versus	  opbrengstgericht	  werken)	  	  
Het	  onderzoek	  van	  het	  lectoraat	  leidt	  tot	  voorbeelden,	  inzichten	  en	  publicaties	  die	  gebruikt	  
worden	  t.b.v.	  het	  opleiden	  van	  leraren	  op	  de	  Pabo.	  Ook	  dragen	  we	  bij	  aan	  vakconferenties	  
(Panama	  of	  VELON)	  of	  aan	  onderzoeksconferenties.	  	  
	  
	  
	  
	  
Relevante	  links	   	   	   :	  www.che.nl/docententalent	  
	   	   	   	   	   www.che.nl	  
	  
	  
Contactgegevens	   	   	   :	  docententalent@CHE.NL	  
(secretariaat)	  


