
	  	  
	  
	  	  
	  	  
Naam	  hogeschool	   	   	   :	  Marnix	  Academie	  
	  	  
Naam	  lector	   	   	   	   :	  Bas	  van	  den	  Berg	  
	  	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo	  
	  
Lectoraat	  Dynamische	  Identiteitsontwikkeling	  Marnix	  Academie	  2008-‐2012	  
	  
In	  de	  tweede	  termijn	  van	  het	  lectoraat	  DIO	  (2008-‐2012)	  ondernemen	  we	  activiteiten	  op	  de	  
volgende	  terreinen:	  
	  
Onderzoeken.	  Op	  dit	  moment	  lopen	  er	  drie	  interne	  en	  twee	  externe	  onderzoeken.	  	  
	  
Intern:	  	  
a)onderzoek	  naar	  de	  beeldvorming	  van	  identiteit	  &	  diversiteit	  onder	  medewerkers,	  
studenten	  en	  betrokkenen	  in	  scholen	  met	  het	  oog	  op	  een	  andere	  profilering	  van	  de	  Marnix	  
in	  het	  veld	  en	  met	  het	  oog	  op	  het	  aantrekken	  van	  nieuwe	  doelgroepen	  voor	  Marnix	  
opleidingen.	  Opbrengsten:	  betrouwbaar	  praktijkonderzoek	  dat	  leidt	  tot	  nieuw	  beleid	  en	  
praktijk	  in	  pr	  en	  profilering.	  	  
b)	  Onderzoek	  naar	  een	  vorm	  van	  coaching	  van	  studenten	  zodanig	  dat	  zij	  in	  de	  opleiding	  een	  
zelfbeeld	  ontwikkelen	  als	  integere	  en	  inspirerende	  professional.	  Opbrengsten:	  valide	  
praktijkonderzoek	  dat	  leidt	  tot	  professionalisering	  van	  coaches	  binnen	  de	  opleiding	  c)	  
Onderzoek	  naar	  goede	  reflectie	  instrumenten	  in	  het	  kader	  van	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
onderzoekende	  houding	  van	  studenten	  in	  het	  HBO.	  Opbrengsten:	  valide	  onderzoek	  dat	  leidt	  
tot	  een	  uitgewerkte	  handleiding	  voor	  grondig	  reflecteren	  en	  het	  creëren	  van	  een	  
onderzoekende	  houding.	  
	  
Extern:	  	  

a) Promotieonderzoek	  naar	  de	  relatie	  tussen	  verbeelding	  en	  betekenisverlening	  aan	  
Bijbelverhalen	  door	  kinderen.	  Uitgevoerd	  op	  en	  met	  twee	  basisscholen.	  
Opbrengsten:	  een	  betrouwbaar	  en	  valide	  praktijkonderzoek	  dat	  een	  nieuwe	  praktijk	  
van	  levensbeschouwelijk	  leren	  op	  de	  basisschool	  fundeert	  	  

	  
b) Onderzoekstraject	  Zeeland	  voor	  openbare	  en	  christelijke	  basisscholen	  gericht	  op	  het	  

ontwikkelen	  van	  een	  nieuwe	  manier	  van	  levensbeschouwelijk	  leren	  voor	  alle	  kinderen.	  
Opbrengsten:	  praktijkonderzoek	  dat	  kennis	  en	  nieuwe	  instrumenten	  genereert	  voor	  
levensbeschouwelijk	  leren	  voor	  alle	  kinderen	  en	  voor	  het	  begeleiden	  van	  de	  
levensbeschouwelijke	  ontwikkeling	  van	  kinderen.	  	  

	  
Participatie	  in	  opleidingen.	  	  
	  



a)	  Ontwikkeling	  van	  en	  deelname	  aan	  initieel	  onderwijs	  op	  het	  terrein	  van	  
levensbeschouwelijke	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  en	  levensbeschouwelijke	  vorming	  van	  
studenten	  voltijd	  en	  deeltijd.	  Zowel	  inhoudelijk	  als	  methodisch	  ontwikkelen	  de	  kenniskring	  
leden	  en	  de	  medewerkers	  van	  het	  MKS&I	  nieuwe	  inhouden	  op	  basis	  van	  een	  zich	  
uitkristalliserende	  visie	  op	  identiteitsontwikkeling	  en	  op	  levensbeschouwelijk	  leren	  van	  
kinderen.	  
	  
b)	  Participatie	  in	  minorprogramma’s	  zowel	  inhoudelijk	  (identiteitsontwikkeling	  en	  
levensbeschouwelijke	  vorming	  als	  methodisch:	  hoe	  zet	  je	  een	  goed	  praktijkonderzoek	  op	  dit	  
terrein	  goed	  open	  hoe	  voer	  je	  het	  uit	  –	  minor	  Cultuur	  &	  Identiteit	  	  
	  
c)	  Training	  op	  het	  gebied	  van	  integrale	  visieontwikkeling.	  Colleges	  integrale	  visieontwikkeling	  
aan	  studenten.	  
	  	  
d)	  De	  ontwikkeling	  van	  en	  participatie	  in	  masteropleidingen	  waarin	  onderwerpen	  als	  
‘normatieve	  professionaliteit’,	  ‘persoonlijke	  en	  professionele	  identiteit’	  en	  ‘een	  integrale	  
visie	  op	  identiteitsontwikkeling	  van	  scholen	  en	  opleidingen’	  centraal	  staan.	  De	  kenniskring	  
participeert	  nu	  in	  de	  MLI	  (Master	  Leren	  &	  Innoveren)	  en	  in	  de	  MEL	  (Master	  Educational	  
Leaderschip).	  	  
	  
e)	  Participatie	  in	  opleidingen	  voor	  schoolleiders	  (in	  Penta	  Nova	  verband	  en	  in	  
Octaafverband)	  op	  het	  terrein	  van	  ‘de	  integere	  professional’	  en	  ‘integrale	  
identiteitontwikkeling	  van	  schoolleiders	  en	  van	  scholen’.	  d)	  Gastlessen	  in	  opleidingen	  en	  
lectoraat	  programma’s	  van	  derden.	  	  
	  
f)	  Samen	  met	  de	  andere	  lectoraten	  binnen	  de	  Marnix	  Academie	  een	  programma	  
ontwikkelen	  voor	  het	  creëren	  van	  een	  onderzoekscultuur	  binnen	  de	  Marnix	  Academie,	  het	  
bevorderen	  van	  een	  onderzoekende	  houding	  bij	  studenten	  en	  docenten	  en	  het	  ontwikkelen	  
van	  vormen	  van	  praktijkonderzoek	  die	  aansluiten	  bij	  zowel	  de	  hbo	  wereld	  als	  bij	  de	  
specifieke	  context	  van	  de	  basisscholen	  en	  de	  opleidingen	  daarbij.	  Participatie	  van	  het	  
lectoraat	  DIO	  bij	  30	  professionele	  leergemeenschappen	  die	  gestart	  zijn	  in	  samenwerking	  
tussen	  scholen	  en	  de	  Marnix	  (Partners	  in	  opleiden	  en	  ontwikkelen)	  begint	  op	  gang	  te	  komen.	  	  
	  	  	  
Trainingen	  en	  cursussen	  vanuit	  het	  MKS&I	  (Marnix	  Kenniscentrum	  School&Identiteit).	  	  
	  
Binnen	  het	  brede	  programma	  van	  het	  Marnix	  Onderwijs	  Centrum	  (MOC)	  worden	  
trainingsprogramma’s	  ontwikkeld	  om	  identiteitsontwikkeling	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  
normatieve	  professionaliteit	  binnen	  het	  basisonderwijs	  een	  duidelijker	  gezicht	  te	  geven.	  Zo	  
worden	  momenteel	  een	  training	  voor	  ‘coördinatoren	  identiteit’	  ontwikkeld,	  een	  nieuwe	  
wijze	  van	  levensbeschouwelijk	  leren	  neergezet	  (zin	  -‐	  ontdekkend	  leren)	  en	  een	  cursus	  actief	  
burgerschap	  en	  sociale	  integratie	  in	  het	  basisonderwijs	  aangeboden.	  Daarnaast	  zijn	  de	  
medewerkers	  van	  het	  MKS&I	  zeer	  actief	  om	  nieuwe	  relaties	  met	  scholen	  en	  scholenkoepels	  
te	  leggen	  om	  onze	  benadering	  van	  identiteitsontwikkeling	  breed	  ingang	  te	  geven	  binnen	  de	  
wereld	  van	  de	  basisscholen	  binnen	  het	  geografisch	  brede	  werkterrein	  van	  de	  Marnix	  
Academie.	  
	  



Bas	  van	  den	  Berg,	  lector;	  Mirjam	  Stroetinga,	  Kees	  Meijlink	  en	  Elizabeth	  Rigg,	  leden	  van	  de	  
kenniskring.	  
	  
	  
Relevante	  links:	  	  
	  
	  
Contactgegevens:	  
drs.	  Bas	  van	  den	  Berg	  
Lector	  dynamische	  identiteitsontwikkeling	  (DIO)	  
Marnix	  Academie	  te	  Utrecht	  
Ontwerper	  	  &	  uitvoerder	  bij	  Marnix	  Kenniscentrum	  School	  &	  Identiteit	  (MOC)	  
Kenniscentrum	  voor	  identiteitsontwikkeling	  van	  leerlingen,	  leraren	  en	  scholen	  
Werkadres:	  Vogelsanglaan	  1,	  3571	  ZM	  Utrecht	  
Kamer	  C2-‐12	  	  
t:	  (+31)	  030-‐2753436	  
m:	  06-‐19152639	  
e:	  b.vdberg@hsmarnix.nl	  
e:	  bwp.vdberg@ziggo.nl	  
	  
	  
	  	  
	  
	  


