
Naam	  hogeschool	   	   	   	   :	  Hanzehogeschool	  Groningen	  
	  	  
	  
Naam	  lector	   	   	   	   	   :	  	  vacature	  
	  	  
	  
Naam	  lectoraat	   	  :	  Leren	  en	  gedrag;	  werkzame	  factoren	  in	  het	  

handelen	  van	  leraren	  
	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
	  
Doel	  van	  het	  lectoraat	  is	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  pedagogisch,	  didactisch	  en	  organisatorisch	  
handelen	  van	  leraren	  te	  versterken	  en	  te	  verdiepen.	  De	  focus	  ligt	  in	  het	  bijzonder	  op	  het	  
handelen	  van	  leraren	  in	  relatie	  tot	  leerlingen	  met	  een	  speciale	  onderwijszorgbehoefte	  op	  
het	  gebied	  van	  gedrag	  en	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling.	  Vanuit	  het	  onderwijsveld	  
wordt	  aangegeven	  dat	  leraren	  in	  het	  regulier	  onderwijs	  in	  toenemende	  mate	  te	  maken	  
krijgen	  met	  deze	  groep	  leerlingen	  en	  dientengevolge	  steeds	  meer	  handelingsverlegenheid	  
ervaren.	  Ook	  in	  het	  speciaal	  onderwijs	  cluster	  4	  wordt	  geconstateerd	  dat	  het	  lesgeven	  
steeds	  moeilijker	  wordt.	  
	  
Het	  lectoraat	  wil	  met	  behulp	  van	  praktijkgericht	  onderzoek	  de	  vraag	  beantwoorden	  welke	  
vaardigheden,	  attitude	  en	  kennis	  leraren	  nodig	  hebben	  om	  te	  bewerkstelligen	  dat	  alle	  
leerlingen	  met	  succes	  en	  tevredenheid	  hun	  leerling-‐rol	  kunnen	  vervullen.	  Invulling	  vindt	  
plaats	  door	  middel	  van	  het	  genereren	  van	  nieuwe,	  evidence	  based	  kennis,	  het	  omzetten	  van	  
deze	  kennis	  in	  effectieve	  praktische	  toepassingen	  ten	  behoeve	  van	  het	  werkveld	  en	  het	  
inbrengen	  van	  deze	  kennis	  in	  de	  opleiding	  tot	  leraar	  basisonderwijs.	  	  
	  
Relevante	  links:	  	  
http://www.hanze.nl/home/Schools/Pedagogische+Academie/Lectoraat/Onderzoeksthemas
/	  
	  
	  	  
Contactgegevens:	  
Bezoekadres:	  
Pedagogische	  Academie	  	  
Zernikeplein	  9	  
9747	  AS	  Groningen	  
Postadres	  
Postbus	  70030	  
9704	  AA	  Groningen	  
lectoraatijb@org.hanze.nl;	  050-‐595	  77	  73	  
	  
	  
	  
	  


