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Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
	  
In	  basisscholen	  en	  pabo's	  is	  al	  geruime	  tijd	  een	  ambitie	  waarneembaar	  om	  onderwijs	  
op	  grond	  van	  een	  vastomlijnd	  aanbod	  te	  kantelen	  naar	  een	  praktijk	  waarin	  de	  
verschillende	  behoeften	  en	  interesses	  van	  de	  lerende	  mede	  het	  uitgangspunt	  zijn.	  
Het	  lectoraat	  Kantelende	  Kennis	  wil	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  realiseren	  van	  die	  
ambitie	  door	  samen	  met	  scholen	  en	  opleidingen	  nieuwe	  toepasbare	  kennis	  te	  
creëren	  over	  de	  vormgeving	  van	  deze	  processen	  van	  kanteling.	  	  
Deze	  kennis	  is	  geconcretiseerd	  in	  een	  methodiek	  voor	  collectief	  praktijkgericht	  
onderzoek	  die	  door	  scholen	  en	  opleidingen	  kan	  worden	  toegepast	  om	  de	  eigen	  
praktijk	  te	  optimaliseren,	  zowel	  op	  groeps-‐	  als	  op	  organisatieniveau.	  	  
	  
De	  beoogde	  processen	  hebben	  betrekking	  op	  de	  volgende	  domeinen:	  het	  leren	  van	  
basisschoolleerlingen,	  het	  organiseren	  van	  de	  basisschool	  en	  het	  leren	  van	  
studenten	  in	  de	  lerarenopleiding.	  Kenmerkend	  hierbij	  is	  de	  integrale	  aanpak.	  	  
Dat	  wil	  zeggen	  primaire	  en	  secundaire	  processen	  in	  school	  en	  opleiding	  zijn	  met	  
elkaar	  worden	  verbonden.	  Leerlingen,	  leraren,	  studenten	  en	  opleiders	  fungeren	  als	  
medeonderzoekers	  van	  hun	  eigen	  praktijk.	  	  
	  
Relevante	  thema’s	  van	  het	  lectoraat:	  integrale	  schoolontwikkeling,	  collectief	  
praktijkgericht	  onderzoek,	  participatie	  van	  leerlingen	  dan	  wel	  studenten,	  vitaliteit	  in	  
processen	  van	  collectief	  praktijkgericht	  onderzoek,	  data	  driven	  veranderen.	  
	  
	  
Relevante	  links:	  	  
www.lectoraat.nl	  
	  	  
Contactgegevens:	  	  
E:	  lectoraat@interactum.nl	  
T:	  030-‐2927805	  
F:	  030-‐2927778	  
A:	  Postbus	  2511,	  3500	  GM	  Utrecht	  


