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Curriculumanalyse Fontys Hogeschool Kind en Educatie (deel B) 
Opleiding tot leraar basisonderwijs 
 
In huidig document wordt, op basis van de curriculaire componenten van van den Akker (2003), het 
‘intended’ (Thijs & van den Akker (2009; gebaseerd op Goodlad, 1979)) curriculum geanalyseerd van de 
opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) binnen het instituut Fontys Hogeschool Kind en Educatie 
(FHKE). 

Visie 

In de visie van FHKE staat de ontwikkeling van het kind centraal. De opleiding is gericht op het opleiden 
van professionals die in de context van het basisonderwijs kinderen weten te uit te dagen om hun 
talenten te ontwikkelen zodat ze hun leven als volwaardig lid van de mondiale samenleving op eigen 
wijze vorm kunnen geven. Deze professionals stellen hun eigen leren en ontwikkeling centraal om deze 
kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. 

Tijd 

De voltijd opleiding heeft een reguliere looptijd van 4 jaar. Het propedeusejaar wordt gevolgd door de 
hoofdfase van 1,5 jaar waarna de studenten in een half jaar twee keuzeminors volgen. De opleiding 
wordt in het vierde jaar, de afstudeerfase, afgerond. Elk jaar is opgebouwd uit vier kwartalen van tien 
weken. Elke vijfde en tiende week zijn onderwijsvrij en staan in het teken van toetsing, stage en 
zelfwerkzaamheid. 

Toetsing 

De toetscommissie van FHKE voorziet in een meerjarig toetsbleidsplan. De toetsing is competentie- en 
ontwikkelingsgericht, flexibel en leegwegonafhankelijk. Toetsing vindt zowel formatief als summatief 
plaats en wordt uitgevoerd door getrainde experts. De kwaliteit van toetsing wordt geborgd op basis 
van twaalf kwaliteitscriteria van Baartman (2008). Om variatie in toetsen te bewerkstelligen wordt de 
indeling van Miller (1990) gehanteerd. Er zijn diverse kennistoetsen, de studenten werken aan onderwijs 
gerelateerde producten (OGP) en er vinden performance assessments plaats op stage. 
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Leerdoelen 

De programma’s kennen een opbouw waarbij het vereiste kennisniveau, de complexiteit van 
vraagstukken en contexten en de mate van vereiste zelfsturing toenemen. In het ontwerp worden twee 
lijnen onderscheiden: een beroepslijn en een expertiselijn. De beroepslijn van het programma richt zich 
op de verbinding met de beroepscontext, de integratie van kennis, de competenties en professioneel 
handelen. Zowel integratie van kennis, vaardigheid en houding in de competentie, als ook de 
samenhang tussen de vakken en de integratie van theorie en praktijk staan centraal in de beroepslijn. 
De expertiselijn onderscheidt zich van de beroepslijn door een vakgerichte benadering. De belangrijkste 
functie van de expertiselijn is om studenten te ondersteunen bij het opbouwen van de conceptuele 
structuur van de domeinen. 

Leerinhoud 

In de wettelijke bekwaamheidseisen zijn de vijf Dublin-descriptoren herkenbaar. In een landelijk 
vastgestelde matrix is beschreven wat er per wettelijk vastgestelde competentie (de zeven SBL-
competenties) verstaan wordt onder de vijf Dublin-descriptoren. In onderstaand figuur staat een 
voorbeeld weergegeven van de eerste twee competenties, uitgezet tegen de vijf Dublin-descriptoren. 
De leerinhouden zijn per fase uitgewerkt in de FHKE ontwerpkaders en bevatten alle inhouden vanuit de 
generieke kennisbasis leraar onderwijs (HBO-raad, 2012). 

Leeractiviteiten 

Binnen elk thema werkt de student aan een aantal opdrachten waarin de theorie (vanuit de beroeps- en 
expertiselijn) en de praktijk geïntegreerd worden. Voorbeelden van opdrachten zijn het ontwerpen en 
begeleiden van een lessenserie, het interactief voorlezen, het voeren van een diagnostisch gesprek, het 
geven van effectieve instructie, het afnemen van een toets bij kinderen en het voeren van een 
oudergesprek. 
Onderzoeksgerichte leeractiviteiten in het curriculum van de opleiding moeten leiden tot een leraar die: 

- vanuit een professionele nieuwsgierigheid systematisch zoekt naar mogelijkheden om zijn eigen 
handelen en de schoolpraktijk te verbeteren; 

- kritisch nadenkt over zijn eigen handelen in de praktijk en zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen 
ontwikkeling. 
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Docentrollen 

In de beroepslijn krijgen studenten te maken met kerndocenten en in de expertlijn werken zij met 
vakdocenten. Kerndocenten zijn gericht op de algemene ontwikkeling van de student richting het 
beroep van leraar basisonderwijs en alle competenties die daarbij horen. Vakdocenten ondersteunen de 
studenten in het ontwikkelen van de specifieke vakkennis en de bijbehorende vakdidactiek. Daarnaast 
worden studenten vanuit de opleiding ondersteund door een studieloopbaanbegeleider. Op stage werkt 
de student samen met een mentor, de leraar van de stagegroep, en een basisschoolcoach die het 
werkplekleren door de hele opleidingsschool organiseert. 

Bronnen en materialen 

Studenten werken gedurende de hele opleiding aan een digitaal portfolio (N@tschool) en kunnen alle 
digitale studiematerialen vinden op het online leerplatform (Sharepoint). Fontys mediatheken voorzien 
in de benodigde studie- en kinderboeken, digitale bronnenbanken (biep.nu), ontwikkelingsmaterialen en 
technologische middelen. 

Groeperingsvormen 

Binnen FHKE worden leersituaties ingericht vanuit de sociaal-constructivistische leeropvatting. Het 
reguliere opleidingstraject wordt doorlopen in homogene leerjaargroepen waarin veelvuldig 
samenwerkingen plaatsvinden in project- of leergroepen. Op opleidingsscholen worden heterogene 
groepen gevormd met studenten van verschillende leerjaren waarin regelmatig samenwerkingen en 
structureel intervisies plaatsvinden. 

Leeromgeving 

FHKE voert uit op vijf opleidingslocaties; ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Veghel en Venlo. Naast 
de opleidingslocaties is de werkplek een belangrijke component van de leeromgeving van de student. 
Onder werkplekleren verstaat de opleiding die leeractiviteiten die plaatsvinden binnen de context van 
een werkplek of die expliciet gericht zijn op die werkplek (stage). Ongeveer veertig procent van de 
opleiding bestaat uit werkplekleren. 
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