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Naam	  hogeschool	   	   	   :	  Zuyd	  Hogeschool	  &	  Fontys	  Hogescholen	  
	  	  
	  
Naam	  lectoraat	   	   	   :	  Opleiden	  in	  de	  school	  
	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  Paul	  Hennissen	  
	  	   	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo	  
Het	  lectoraat	  	  'Opleiden	  in	  de	  school'	  is	  gericht	  op	  de	  innovatie	  van	  de	  opleiding	  voor	  leraren	  
basisonderwijs,	  in	  het	  bijzonder	  wat	  betreft	  het	  werkplekleren	  binnen	  de	  school.	  Het	  
lectoraat	  maakt	  integraal	  onderdeel	  uit	  van	  de	  Nieuwste	  Pabo	  (dNP),	  de	  lerarenopleiding	  
voor	  basisonderwijs	  in	  Limburg.	  
	  
Verhogen	  onderwijskwaliteit	  in	  krimpende	  regio	  
De	  Nieuwste	  Pabo	  werkt	  op	  een	  unieke	  wijze	  samen	  met	  het	  onderwijsveld,	  met	  als	  doel	  het	  
verhogen	  van	  de	  onderwijskwaliteit	  voor	  alle	  leerlingen	  van	  het	  primair	  onderwijs.	  Het	  basis	  
concept	  dat	  gebruikt	  wordt	  om	  deze	  gezamenlijke	  ambitie	  te	  verwezenlijken	  is	  ‘Opleiden	  in	  
de	  School’,	  dat	  zowel	  gericht	  is	  op	  het	  (samen)	  leren	  van	  aanstaande	  en	  zittende	  
leerkrachten	  op	  de	  werkplek,	  als	  op	  de	  totale	  schoolontwikkeling.	  
	  
Leraarsnesten	  
Het	  lectoraat	  	  'Opleiden	  in	  de	  School'	  kent	  drie	  onderzoekslijnen:	  het	  curriculum	  van	  dNP,	  de	  
leergemeenschap	  op	  de	  werkplek,	  en	  de	  kwaliteit	  van	  opleiders.	  Het	  samen	  werken	  en	  leren	  
krijgt	  gestalte	  in	  leergemeenschappen,	  ook	  wel	  ‘leraarsnesten’	  genoemd,	  waarbinnen	  zowel	  
aankomende	  en	  zittende	  leerkrachten	  als	  lerarenopleiders	  samenwerken.	  In	  de	  inaugurele	  
rede	  ‘In	  de	  nesten	  werken’	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  eisen	  die	  gesteld	  worden	  om	  Opleiden	  in	  
de	  School	  tot	  een	  succes	  te	  maken.	  
	  
	  
Relevante	  links	   	   	  
http://www.denieuwstepabo.nl/Lectoraat	  
	  
	  
Contactgegevens	   	   	   	  
Nieuw	  Eyckholt	  300	  
6419	  DJ	  Heerlen	   	   	   	  	  	  
Mieke	  Faessen	  	  
E	  	  mieke.faessen@zuyd.nl	  
T	  +31	  (0)6	  14	  16	  85	  06	  
	  


