
 

 

	  
	  
Lectoraat	   	   	   	   :	  Reflectie	  en	  Retorica	  
	  
	  
	  
Naam	  hogeschool	   	   	   :	  Katholieke	  Pabo	  Zwolle	  
	  
	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  mw	  dr	  Ietje	  Pauw	  
	  
	  
	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo	  
	  
Het	  lectoraat	  Reflectie	  en	  Retorica	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  Onderzoekscentrum	  van	  de	  KPZ	  
met	  drie	  aandachtsgebieden:	  Taal,	  Rekenen	  en	  Vernieuwende	  Onderwijsconcepten.	  De	  
huidige	  lector,	  dr.	  I.	  Pauw	  is	  er	  q.q.	  directeur	  van.	  	  
Het	  onderzoekscentrum	  telt	  drie	  sectoren,	  naast	  het	  Lectoraat	  zijn	  dat	  Onderzoek	  van	  
onderwijs	  en	  Onderzoek	  op	  maat.	  Het	  lectoraat	  concentreert	  zich	  op	  Taalontwikkeling	  op	  de	  
basisschool	  en	  de	  pabo	  en	  op	  Reflectieontwikkeling	  in	  de	  pabo	  en	  in	  de	  nascholing.	  	  
Er	  zijn	  drie	  stromen:	  narratieve-‐reflectiedidactiek,	  pabotaal	  en	  verhalendidactiek.	  In	  alle	  drie	  
de	  stromen	  is	  de	  focus	  van	  het	  onderzoek	  gericht	  op	  longitudinale	  ontwikkelingen.	  In	  de	  
stroom	  reflectiedidactiek	  wordt	  onderzoek	  gedaan	  naar	  (de	  ontwikkeling	  van)	  narratieve	  en	  
retorische	  structuren	  in	  reflectieverslagen,	  in	  de	  stroom	  pabotaal	  wordt	  onderzocht	  wat	  de	  
relatie	  is	  tussen	  de	  actieve	  en	  receptieve	  taalbeheersing	  van	  docenten	  en	  studenten	  in	  
relatie	  tot	  de	  onderscheiden	  kennisbases,	  en	  in	  de	  stroom	  verhalendidactiek	  wordt	  
onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  (ontwikkeling	  van)	  narratieve	  en	  retorische	  structuren	  in	  
verhalen	  van	  basisschool	  leerlingen.	  
Het	  lectoraatsonderzoek	  is	  na	  een	  eerste	  termijn	  van	  vier	  jaar	  uitgebreid:	  
-‐ m.b.t.	  de	  reflectiedidactiek	  met	  een	  longitudinaal	  onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  het	  
schrijven	  van	  reflectieverslagen	  en	  de	  professionele	  identiteit	  en	  met	  de	  reflectiedidactiek	  
voor	  het	  3e	  en	  4e	  jaar;	  
-‐ m.b.t.	  pabotaal	  met	  een	  longitudinaal	  onderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  de	  pabotaal	  en	  de	  
algemene	  woordenschat	  van	  studenten;	  
-‐ m.b.t.	  de	  verhalendidactiek	  met	  een	  longitudinaal	  onderzoek	  naar	  de	  onderbouw	  van	  de	  
basisschool	  en	  naar	  groep	  8	  van	  de	  basisschool	  en	  een	  onderzoek	  naar	  de	  verbreding	  van	  
de	  narratieve	  benadering	  naar	  andere	  schoolvakken.	  

	  
Op	  basis	  van	  de	  uitkomsten	  van	  het	  onderzoek	  levert	  het	  onderzoekscentrum	  een	  bijdrage	  
aan	  de	  vernieuwing	  van	  het	  curriculum	  door	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  leerlijn	  onderzoek	  voor	  
studenten,	  en	  zet	  het	  lectoraat	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  curriculum	  reflectie	  voort.	  Ten	  
behoeve	  van	  het	  laatste	  is	  ook	  een	  handleiding	  samengesteld:	  Ev’n	  Prakkezer’n.	  Handleiding	  
voor	  narratieve	  reflectie	  (Pauw	  &	  Van	  Lint,	  2013).	  	  
	  



 

 

	  
	  
De	  disseminatie	  van	  de	  kennis	  vindt	  onder	  meer	  plaats	  door	  publicaties	  in	  vaktijdschriften,	  
wetenschappelijke	  tijdschriften,	  workshops	  voor	  het	  werkveld	  en	  de	  verzorging	  van	  
onderdelen	  onderzoek	  en/of	  reflectie	  in	  verschillende	  nascholingstrajecten.	  	  
	  
Relevante	  links	  en	  contactgegevens:	  
	  

	  
Dr.	  Ietje	  Pauw	  
i.pauw@kpz.nl	  
www.kpz.nl	  
	  
 


