
Naam	  Lectoraat	   	   	   :	  Duurzaam	  beoordelen	  in	  vraaggestuurd	  leren	  

	  	  

Naam	  hogeschool	   	   	   :	  Hogeschool	  van	  Arnhem	  en	  Nijmegen	   	  

	  

Naam	  lector	   	   	   	   :	  dr.	  Dominique	  Sluijsmans	  

	  	  

Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  

Gezien	  de	  sturende	  kracht	  die	  beoordelen	  heeft	  op	  het	  studeergedrag	  van	  studenten,	  
hebben	  lerarenopleidingen	  leren	  en	  beoordelen	  dichter	  bij	  elkaar	  gebracht.	  Dit	  heeft	  
geresulteerd	  in	  een	  generieke	  toepassing	  van	  portfolio’s	  en	  proeven	  van	  bekwaamheid,	  met	  
het	  doel	  studenten	  actief	  te	  betrekken	  bij	  het	  aantonen	  van	  hun	  competentieontwikkeling.	  
De	  implementatie	  van	  deze	  nieuwe	  benadering	  van	  beoordelen	  verloopt	  echter	  niet	  zonder	  
slag	  of	  stoot.	  Wanneer	  we	  kijken	  naar	  de	  dagelijkse	  onderwijspraktijk	  is	  nog	  niet	  echt	  sprake	  
van	  een	  volledige	  integratie	  van	  leren	  en	  beoordelen.	  Sterker	  nog,	  studenten	  zien	  toch	  nog	  
steeds	  beoordelen	  –	  zelfs	  het	  portfolio	  -‐	  als	  het	  sluitstuk	  van	  onderwijs	  in	  plaats	  van	  een	  rijke	  
bron	  voor	  verder	  leren.	  Als	  gevolg	  van	  de	  redenering	  ‘de	  voldoende	  is	  binnen,	  dus	  het	  leren	  
is	  klaar’	  is	  beklijving	  van	  kennis	  en	  kunde	  op	  lange	  termijn	  een	  illusie.	  	  

Het	  lectoraat	  vertrekt	  vanuit	  de	  visie	  dat	  er	  niet	  meer	  nieuwe	  beoordelingsmethoden	  
moeten	  worden	  ontwikkeld,	  maar	  juist	  meer	  rust	  en	  ruimte	  moet	  komen	  voor	  een	  
herbezinning	  op	  de	  functie	  en	  inrichting	  van	  huidige	  wijzen	  van	  beoordelen.	  Vragen	  die	  
hierbij	  worden	  onderzocht	  zijn:	  In	  hoeverre	  sluit	  beoordelen	  en	  leren	  bij	  elkaar	  aan?	  Hoe	  is	  
de	  betrokkenheid	  van	  studenten?	  Hoe	  verloopt	  de	  communicatie	  over	  beoordelen?	  Wat	  zijn	  
de	  consequenties	  van	  beoordelen?	  Hoe	  zijn	  verschillende	  wijzen	  van	  beoordelen	  op	  elkaar	  
afgestemd?	  

Het	  lectoraat	  introduceert	  ‘duurzaam	  beoordelen’	  als	  een	  visie	  op	  beoordelen	  die	  deze	  
herbezinning	  kan	  stimuleren	  en	  kan	  structureren.	  De	  belangrijkste	  leeropdracht	  is	  gericht	  op	  
de	  vraag	  hoe	  beoordelen	  zou	  kunnen	  bijdragen	  aan	  de	  opleiding	  van	  een	  leerkracht	  die	  open	  
staat	  voor	  een	  leven	  lang	  leren.	  	  

Het	  lectoraat	  wil	  PABO’s	  ondersteunen	  en	  begeleiden	  bij:	  

- het	  opleiden	  en	  begeleiden	  van	  onderzoekende	  leerkrachten	  die	  kritisch	  de	  
beoordelingspraktijken	  binnen	  de	  (opleidings)school	  kunnen	  beschouwen	  en	  het	  hun	  
beoordelingspraktijk	  in	  de	  school	  op	  een	  creatieve	  en	  vraaggestuurde	  wijze	  durven	  
vorm	  te	  geven;	  	  	  	  

- de	  bewustwording	  over	  de	  rijke	  functies	  van	  beoordelen	  en	  hoe	  beoordelen	  kan	  
aansluiten	  bij	  huidige	  en	  toekomstige	  ontwikkelingen	  (zoals	  de	  opkomst	  van	  sociale	  
netwerken);	  



- de	  vormgeving	  van	  duurzaam	  beoordelen,	  de	  communicatie	  over	  beoordelen	  en	  de	  
zelfsturing	  van	  lerenden	  in	  beoordelen;	  

- de	  kennisontwikkeling	  en	  –uitwisseling	  over	  duurzaam	  beoordelen.	  	  

	  

Relevante	  links:	  	  

	  

	  

Contactgegevens:	  	  

Lector	  Dominique	  Sluijsmans	  

P	  Postbus	  30011,	  6503	  HN	  Nijmegen	  	  
B	  Heyendaalseweg	  141,	  6525	  AJ	  Nijmegen	  	  
T	  (024)	  353	  00	  22	  
F	  (024)	  353	  00	  05	  	  
E	  Dominique.Sluijsmans@han.nl	  	  

	  	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  


