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Leeropdracht lector en de relevantie voor de pabo 
Tegenwoordig kent elke hogeschool naast onderwijs ook onderzoek als kwaliteitspijler. 
Door de kwalitatieve integratie van onderwijsontwikkeling en onderzoek vervult Hogeschool 
de Kempel een vooraanstaande rol als educatief kennisinstituut in de regio. 
Het Kempelonderzoekscentrum vormt daarbij voor Hogeschool de Kempel het centrale on-
derzoeks- en kenniscentrum.  
 
Doel is om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan en het borgen van de 
kwaliteit van onderwijsontwikkelingen op De Kempel en haar partnerscholen. Bij dit praktijk-
gericht onderzoek worden lerarenopleiders, leraren en aanstaande leraren (studenten) nauw 
betrokken.  
Binnen het Kempelonderzoekscentrum geven lectoren daartoe leiding aan het uitvoeren van 
door het CvB verstrekte ontwikkel- en onderzoeksopdrachten: 
 
• algemene ontwikkel- en onderzoeksopdracht: Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werk-

plekleeromgeving (BLO),  onder leiding van dr. Jeannette Geldens (vanaf 2010).  
BLO geeft richting aan onderzoek naar diverse een- en meerjarige onderwerpen zoals On-
derzoek in de opleiding, Kwaliteitsindicatoren van Samen (academisch) opleiden en Tea-
chers as change agents.  
De onderzoeken dragen bij aan het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs in de werkplek-
leeromgeving waarin de lerarenopleiding en basisscholen samen aanstaande leraren oplei-
den voor de toekomst. Met deze opdracht kiest Hogeschool de Kempel voor een duurzame 
inbedding van praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleiding; 
 

 
 
• specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht: Kempellectoraat Leren in leerwerkgemeen-

schappen, onder leiding van lector: dr. mr. Herman L. Popeijus (2005 - 2011); erelector 
vanaf 2011; 
 

• specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht: Kempellectoraat Eigentijds beoordelen 
(EBO), onder leiding van lector dr. Jos Castelijns (vanaf 2010). 



 
Opleiding en ervaring  
Na het behalen van haar onderwijsakte, MO-A en MO-B akte, behaalde Jeannette Geldens 
in 1994 haar doctoraal pedagogiek aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie orthope-
dagogiek. Ze heeft onderwijservaring in het basis- en speciaal onderwijs en de lerarenoplei-
ding. Tevens is ze geregistreerd gz-psycholoog. 
 
Sinds 2000 doet Geldens onderzoek naar leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving en 
verricht ze werkzaamheden op het gebied van samen betekenisvol opleiden. Sinds 2001 
doet ze als kenniskringlid, van het Interactumlectoraat ‘Kantelende Kennis’ praktijkgericht 
onderzoek. Sinds 2005 is ze werkzaam als associate lector van het Kempellectoraat ‘Leren 
in Leerwerkgemeenschappen’.  
 
In 2007 promoveerde Geldens aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift 
'Leren onderwijzen in een werkplekleeromgeving'.  In de periode september 2010 - juni 2011 
was zij lector bij het lectoraat Kantelende Kennis van de Educatieve Federatie Interactum. Bij 
de inrichting van het Kempelonderzoekscentrum per 1 september 2010 is ze tot lector be-
noemd.  
 
Verder is geregistreerd lerarenopleider, lid van het Velon, de VOR en van de Amerikaanse 
NAPDS. Voor de NVAO voert ze als referent onderzoeken uit naar onder meer de kwaliteit 
van Opleidingsscholen in het kader van de landelijke erkenning tot (Academische) Oplei-
dingsschool. Vanaf 2011 is ze als onderzoeker aangesteld bij de Eindhoven School of Edu-
cation (ESoE). 
 
 
Relevante links 
www.kempel.nl/Onderzoek 
 
  
 
Contactgegevens  
E: j.geldens@kempel.nl - onderzoek@kempel.nl 
T: 0492-514400 
F: 0492-516360 
A: Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond 


