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Curriculumanalyse Fontys Hogeschool Kind en Educatie (deel C) 
Opleiding tot leraar basisonderwijs 
 
In huidig document wordt het ‘implemented’ (Thijs & van den Akker (2009; gebaseerd op Goodlad, 
1979))) curriculum van de opleiding tot leraar basisonderwijs geanalyseerd op basis van vraag I t/m 
IV. Vraag V gaat in op het ‘attained’ curriculum, de lessen die uit voorgaande ervaringen zijn geleerd, 
de ervaringen van betrokkenen en de uitdagingen die nog voor ons liggen. 
 
Vraag I: Welke leerlijnen/leerdoelen herken je?  
Binnen de opleiding wordt thematisch en competentiegericht gewerkt. Er zit een logische opbouw 
van thema’s in de verschillende leerjaren waar constant gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de 7 
SBL competenties van studenten.  
De studenten starten in het propedeusejaar met het thema ‘Leerkracht’ waar zij hun beroepsbeeld 
ontwikkelen en vanuit eigen ervaringen een profiel schetsen van een goede leraar. Vervolgens 
verschuift de focus van zichzelf naar het kind en de ontwikkelingsfasen die daarbij horen. Studenten 
leren om kinderen te observeren en interpreteren. In het derde en vierde kwartaal wordt er 
uitgezoomd naar het omgaan met een groep en uiteindelijk het onderwijs in al haar 
verschijningsvormen en haar plek in de maatschappij. 
In de hoofdfase gaan studenten zich richten op het vormgeven van onderwijs. Daarbij staat het 
doelgericht inrichten van lessituaties centraal en wordt er steeds beter geanticipeerd op verschillen 
in de groep en de individuele onderwijsbehoeftes van elk kind. Studenten ontwikkelen een eigen 
visie op verschillende onderwijsaspecten zoals didactiek, pedagogiek en toetsing. 
In de afstudeerfase wordt er een steeds professionelere houding verwacht. Zij maken deel uit van 
een basisschoolteam, leren verantwoordelijkheid te dragen voor het draaien van een klas en voeren 
een praktijkgericht onderzoek uit. Op de opleiding wordt voornamelijk aandacht besteed aan 
onderwijsontwikkeling, innovatie en onderzoek vaardigheden. 
 
Vraag II: Naar welke leerdoelen leiden deze leerlijnen? 
De landelijke kennisbases hebben een dominante positie. In het curriculum zijn deze verankerd in de 
ontwerpkaders van de verschillende thema’s. Doel ervan is om competenties, kennisbasisinhouden, 
tijdplanning aan elkaar te verbinden. Voor elk thema leveren studenten een onderwijs gerelateerd 
product (OGP) op. De OGP's zijn bedoeld als scaffolding voor de competentie-ontwikkeling die na 
elke fase op een vastgesteld eindniveau wordt getoetst door middel van een competentie-examen 
(propedeuse (CE1), hoofdfase (CE2), afstudeerfase (CE3)). De student stelt daarvoor een portfolio 
samen waarin bewijsmateriaal is opgenomen, voorzien van feedback van mentoren en docenten. 
 
 Vraag III: Welke integratie of samenhang van leerdoelen zie je?  
In de opleiding wordt gewerkt met een vijftal kritische beroepssituaties; deze zijn afgeleid van de 
kenmerkende beroepssituaties ontwikkeld door het Welten-Instituut (voorheen LOOK). Binnen elke 
beroepssituatie zijn kritische handelingen geformuleerd waarin de student (aspecten van) de 
competenties toont, altijd in onderlinge samenhang met elkaar. Bij elke handeling zijn 
complexiteitsfactoren geformuleerd. 
 
Vraag IV: Hoe komen deze leerdoelen in het primaire proces van jouw groep(en)/leerjaren terug 
(e.g. methoden, contractwerk, vakken en leermiddelen)? 
Er wordt thematisch onderwijs aangeboden ter ontwikkeling van de beroepsvorming en 
expertaanbod verzorgd ter ontwikkeling van de vakspecifieke kennis, didactiek en verdieping. De 
producten die studenten opleveren kunnen verschillende vormen aannemen zoals een magazine, 
mini-documentaire, paper, kennisdossier, presentatie, blog/website of onderwijsontwerp. Op de 
werkplek werken studenten samen met collega’s, leren studenten omgaan met een groep  en trainen 
studenten zich in het communiceren met ouders en de omgeving. 
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Vraag V: Welke sterke punten herken je, wat zijn zwakkere punten?  
Recentelijk hebben experts in het kader van de accreditatie de pabo-opleiding van Fontys op alle 5 
locaties (Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Veghel en Venlo) als zeer goed aangemerkt. 
In het onderwijsprogramma zijn de kennisbases stevig verankerd. Het programma is beroepsgericht 
waarbij de student kennis, vaardigheden en (ondernemende) houding integreert binnen een 
authentieke context. De samenwerking en afstemming tussen opleiding en basisschool bij het samen 
opleiden van studenten is goed georganiseerd en wordt door alle betrokken partijen als zeer 
waardevol ervaren. Binnen het Partnerschap Opleidingsscholen worden de praktijkgerichte 
afstudeeronderzoeken van de studenten in onderzoeksgroepen met zowel een onderzoeksdocent en 
inhoudelijk expert als leerkrachten en de directeur vanuit de stageschool vormgegeven. Door deze 
intensieve samenwerking kan het hele proces van een dergelijk afstudeeronderzoek een waardevolle 
bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling. 
 
De ontwikkelingen in de docentrol in beroepslijn en expertiselijn in de opleiding en de integratie van 
deze twee sporen zijn op een aantal FHKE locaties nog een uitdaging. Er wordt veelal nog 
vakspecifiek geroosterd en een deel van de docenten ervaart de roluitbereiding van vakdocent naar 
opleidingsdocent nog als een bedreiging. Een deel van de studenten klaagt over een te 
docentgestuurd aanbod gericht op de het onderste deel van de taxonomie van Bloom, onthouden en 
begrijpen. Zowel vanuit de maatschappij als de studenten zelf komt een steeds grotere vraag naar de 
ontwikkeling van vaardigheden, zoals de 21st century skills, en onderwijs dat daarop aansluit. Binnen 
de verschillende FHKE locaties wordt wel steeds meer geëxperimenteerd met betekenisgerichte 
activiteiten waarin de student bezig is met de hogere denkordes van Bloom zoals het creëren van 
uitdagende leersituaties op basis van de aangeboden theorie. 
 
In de samenhang tussen toetsing en het onderwijsprogramma bestaat nog een ontwerpdilemma 
waar studiepunten worden toegekend voor het afronden van een OGP. Tegelijkertijd is het niet reëel 
te veronderstellen dat een student bij het afronden van een OGP eerder in de opleidingsfase, 
bijvoorbeeld van het eerste thema ‘Leerkracht’, al over het gewenste competentieniveau beschikt, 
want dat niveau is beschreven op het eindniveau van deze opleidingsfase (CE-1). Enerzijds is strikt 
genomen alleen de prestatie op eindniveau relevant. FHKE wil echter voorkomen dat de OGP’s 
worden ervaren als betekenisloos of ‘niet verplicht’. Uit ervaring is gebleken dat studenten een 
bepaalde structuur en helderheid nodig hebben om tot goede prestaties te komen en systematisch 
aan hun competentieontwikkeling te werken (Pygmalion effect). Anderzijds wil FHKE voorkomen dat 
OGP’s te dominant worden en leiden tot afvinkgedrag, bij zowel docenten als studenten, eindeloze 
herkansingen of andere perverse prikkels. 
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