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Harold Ansink Opbrengsten opleiden in de school 

Schooljaar 2019 - 2020 
Beste collega, 

 

Hierbij ontvang je de eerste editie van een boekje, van papier of digitaal, waarin wij de opbrengsten 

presenteren van een jaar lang opleiden in de school. We zijn heel blij dat we dit nu op deze manier 

doen en we kunnen oprecht trots zijn op alle (bijna-) collega’s die dit jaar gestudeerd hebben en op de 

werkplekbegeleiders die de studenten hebben begeleid. 

 

Opleiden in de school is in toenemende mate een belangrijke tak van het werk op het PCC. De 

komende jaren zijn er steeds meer nieuwe docenten nodig voor alle vakken en wij dragen er, als 

school, graag aan bij dat er genoeg nieuwe, enthousiaste aanwas is. Veel studenten hebben het 

gelukkig heel erg naar de zin op onze vestigingen en willen graag voor de klas. Het is natuurlijk super 

als dat bij ons op school kan; als het op een andere school is, zijn we ook blij, want het gaat tenslotte 

om het opleiden van goede, gemotiveerde, vakbekwame, kundige docenten voor Nederland Kennisland. 

Met dit boekje willen we de aandacht nog meer vestigen op dit onderdeel van het PCC.  

 

Dat opleiden doen we niet alleen: het PCC is al jaren onderdeel van de Academische opleidingsschool 

Noord-Holland West (AONHW), waarin veel scholen uit de regio samen met de Amsterdamse 

universiteiten en Hogescholen en de ALO samenwerken om een goed aanbod van stageplaatsen te 

hebben en gezamenlijk te leren. Het is één van de plekken in het onderwijs waar samenwerken gaat 

boven concurrentie en daarmee een heel belangrijk onderdeel van de scholen in onze regio. 

 

De aanleiding voor dit boekje is niet leuk: Corona, zoals bij veel andere dingen. Normaal gesproken 

zouden wij aan het eind van het jaar een middag organiseren waarin de studenten een onderzoek 

presenteren dat zij op onze school hebben verricht. Die middag ging dus niet door. Wij hebben alle 

studenten en onze werkplekbegeleiders gevraagd om in plaats daarvan terug te kijken op dit schooljaar 

en op een A4-tje te schrijven wat voor hen de opbrengsten waren van dit studiejaar. Sommigen hebben 

er naast een schriftelijk neerslag ook een filmpje of een presentatie bij gemaakt. Nog beter dus.  

 

Een voordeel van deze manier van werken is dat de opbrengsten bestendig zijn: ze staan op schrift en 

we kunnen ze daardoor bewaren en bundelen. Zo ontstaat een langjarig beeld van onze school als 

opleidingsschool. 

 

Vanaf volgend schooljaar wordt een PCC-academie opgebouwd. Voor alle studenten en alle collega’s 

een omgeving waarin geleerd kan worden met en van elkaar. Het zal niet in één keer een grote 

academie zijn; stapje voor stapje komen good practices, trainingen van het samenwerkingsverband, 

intervisie, ict-cursussen en nog meer bij elkaar om elke dag te leren en beter te worden in wat we 

doen. 

 

Dit boekje is dus, daar gaan we van uit, een eerste uitgave in een lange reeks, waarin studenten én 

collega’s samen laten zien hoe mooi het is om in het onderwijs te werken, ten bate van onze leerlingen 

en ten bate van elkaar. 

 

Veel leesplezier! 

 

Harold Ansink 

Voorzitter, stuurgroep Opleiden in de school PCC 
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Alma Boelders           Het was een bijzonder jaar, en dat was het 
Weer een jaar studenten, studerende collega’s, snuffelende belangstellenden, nieuwe 

werkplekbegeleiders, zwangere begeleiders, en voor het eerst werkplekleren afbreken na drie dagen. 

Ieder jaar sta je weer voor verrassingen, nieuwe uitdagingen en kansen. Een greep uit de dingen die 

langskwamen. 

**** 

Dit zal je eerste les maar zijn, nog nooit een eigen les gegeven en dan met drie schermen voor je neus 

een proefje uitvoeren, theorie bespreken, leerlingen stimuleren, vragen beantwoorden, huiswerk 

controleren en cijfers bijhouden. En dat twee uur lang! 

 

**** 

wat heeft het afgelopen schooljaar op het PCC mij gebracht? 

Voornamelijk rust, een team waarmee ik goed kan samenwerken en waar ik terecht kan voor 

intercollegiale feedback. 

Harmonie, mijn werk en  privé is in balans, ik ga graag naar school maar heb niet meer de dwang om 

mij te verstoppen in het werk en weet van mijn vrije tijd te genieten. 

**** 

Paniek hier! Het groepsonderzoek is afgekeurd voor de minor... Deze moet flink worden aangepast en 

moet donderdag ingeleverd worden. Dit heeft nu mijn prioriteit.. Het lukt me niet om de presentatie 

voor zondag in te leveren. Het is op dit moment gekkenhuis met de laatste onderdelen voor het 

afstuderen. 

 

***** 

Hoi collega, 

Afgelopen vrijdag heb ik een bel rondje gedaan met mijn klas en daar heb ik onder andere aan de 

leerlingen gevraagd van welke leraar de andere leraren het meeste konden leren en hier werd jij wel 

geregeld genoemd. Leerlingen vinden het erg fijn dat je snel en duidelijk antwoord op hun vragen en 

ingeleverde werk geeft. 

Ik wil je dat toch niet onthouden.  

**** 

Het verhaal  
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Şahmeran is verliefd op een jongeman genaamd Tasmasp. Samen zijn zij verliefd. Wanneer de koning 

in het land ziek wordt, zegt een helper van de koning Şahmeran te laten opeten, zodat de koning weer 

herstelt. Wanneer zij wordt gevonden vertelt ze, dat wie van haar hoofd eet, zal sterven; en wie van 

haar schubben eet, magische gaven zal verkrijgen. Hierop neemt Tasmasp een hap uit haar hoofd en de 

’slechterik’ een hap uit haar slangenlijf. Tasmasp blijft leven en de kwade helper van de koning sterft. 

Wie niet goed is, zal worden gestraft. Voor studenten lastig om te vertellen dat dit pedagogisch, 

vakdidactisch, rekening houden met verschillen en nog veel meer is. Het is duidelijk dat de 

werkplekbegeleider blij is met deze student, misschien wel een groeibriljantje. En ja: dit mag zeker in 

je portfolio! 

**** 

Mijn gouden moment: 

Je was er altijd toevallig net als er iets was,  

Mijn wens: 

Laten we dat allemaal zijn en blijven voor elkaar, zo maken we ook van 20-21 een bijzonder jaar 
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Colette Bakkes                                   Reflectie OPLIS 2019-2020 
Schoolopleider en werkplekbegeleider 

Schooljaar 2019-2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Voor mij begon het al bijzonder om na 

mijn verlof de taak van schoolopleider weer over te nemen en te beginnen aan mijn opleiding tot 

lerarenopleider aan de VU. Daarnaast had ik ook nog de eer om werkplekbegeleider te zijn van Wesley, 

die met mij in de dubbelrol met zijn neus in de boter viel.. 

Dit jaar heb ik een nieuw programma opgezet voor de intervisiebijeenkomsten met de aanstaande 

leraren. De nieuwverworven kennis en kunde uit de opleiding heb ik meteen ingezet om vaker theorie 

te koppelen aan de praktijkervaringen van de studenten waardoor er een sterke link kwam tussen 

lerarenopleiding en stage.  

Een zelfde ambitie hadden wij van het OPLIS-team voor het scholen van de werkplekbegeleiders. Al 

jaren investeren zij zoveel tijd en zijn zij het eerste aanspreekpunt voor de studenten op de stage. 

Deze helden willen wij graag ondersteunen door intervisiebijeenkomsten en verdiepingsbijeenkomsten 

te organiseren over het begeleiden. Een eerste bijeenkomst over feedbackgeven en beoordelen is door 

de deelnemers positief beoordeeld. We hoopten met deze ervaring de bijeenkomst in maart te kunnen 

gebruiken om verder te verdiepen. De bijeenkomst ging helaas niet door en wij zijn gemotiveerd om 

komende jaren een goed scholingsprogramma voor de WPB’s op te zetten en uit te voeren. 

Het is heel gaaf om te zien hoe de studenten dit jaar hun stage hebben doorlopen. In het eerste 

halfjaar is de basis voor ontwikkeling tot docent gelegd. Vanaf maart zetten de studenten dit proces 

thuis voort en hebben zij zich in het digitaal lesgeven vaardig gemaakt. Dit was voor iedereen een 

uitdaging maar naar eer en geweten kan ik nu zeggen dat de studenten niet onderdeden voor onze 

vaardige collega’s in het ontwikkelen van online lesmateriaal.   

Toch is online lesgeven anders dan in een klaslokaal. De studenten die voor maart nog wat moesten 

laten zien op het gebied van klassenmanagement konden wij niet altijd de omstandigheid bieden die 

nodig was. Gelukkig gingen zowel de opleidingsinstituten, werkplekbegeleiders als de studenten zelf 

hier flexibel mee om.  

Ik mag dan ook met trots zeggen dat het PCC weer een aantal goede docenten heeft afgeleverd (of in 

het proces zitten en die richting op gaan) en daarbij een mooie bijdrage levert aan het klaarstomen 

van docenten in allerlei vakken in het voortgezet onderwijs.  

Opleiden in de school op het PCC staat voor mij voor een veilige omgeving waarin aanstaande docenten 

en studerende collega’s mogen uitproberen en falen, feedback krijgen, bij elkaar kijken en elkaar 

ondersteunen. Deze inspirerende open cultuur wens ik al mijn collega’s toe.  

Met speciale dank aan alle studenten, werkplekbegeleiders, onderzoeksdocenten en collega’s uit de 

OPLIS stuurgroep, 

 

Colette   
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Liesette Henstra (Master leraar AK, VU)                                 

Een impressie van een bijzonder stagejaar op het PCC Lyceum  
Juni 2020, en dan is het jaar al bijna weer voorbij…  

Het is omgevlogen, in zo’n korte tijd zoveel ervaren en geleerd. Zo intensief door de combinatie van 

studie en stage en dan ook nog door Corona het meest bijzondere schooljaar ooit. 

1e fase: alles is nieuw. 

Na een korte kennismaking in juni is het dan zover. Ik start in vliegende vaart op 23 augustus op de VU. 

De basis voor dit jaar moet worden gelegd in een intensieve studieweek. Direct daarna volgt de eerste 

stageweek op het PCC. Apart om nu zelf deel uit te maken van het lerarencorps. Ik weet nog dat ik aan 

de ander kant stond 30 jaar geleden. De kennismakingperiode gaat van start: met mijn 

werkplekbegeleider tevens schoolopleider a.i., vakgroepbroeders, andere stagiaires, collega’s, ‘mijn’ 

leerlingen (VWO 1x3 en Havo 4). Het is ook een periode van eindeloos observeren, vooral van leraren 

voor de klas, maar ook van leraren in hun ‘natuurlijke habitat’, hun hangout: de lerarenkamer. Als er 

een ding opvalt: leraren staan altijd ‘aan’, even rustig zitten, tijd voor reflectie, bakje koffie…het is er 

nauwelijks. De veelheid aan indrukken, alles is hier anders dan in mijn vorige leven en de studie maken 

de periode tot ongeveer december tot een intensieve en vermoeiende periode. Maar geldt dat niet 

voor veel nieuwe ervaringen? 

Al snel breekt het moment aan dat ik het zelf mag ‘proberen’. En wat is het leuk om met de 

enthousiaste en onbevangen, eersteklassers te starten!  Voor leerlingen en voor mij een spannende 

tijd. Maar geweldig om te mogen ervaren hoe het lukt om een band met hen op te bouwen. Hier doe ik 

het voor en dankzij de constructieve feedback van Richard is het een prachtige start in het onderwijs. 

De maandagen op de VU sluiten goed aan bij mijn ontwikkeling in deze periode en ik kan het geleerde 

meteen toepassen. Ik begin mijzelf als leraar te zien en te ontdekken. 

2e fase: laat mij maar los. 

Vanaf december ontstaat er relatief meer ontspanning in mijn lesgeven. Dat is ook het gevaar van de 

automatische piloot; maar leerlingen, opleiding en begeleiding zorgen voor nieuwe uitdagingen en het 

continue moeten schakelen. In deze fase wordt duidelijk hoe veelzijdig en complex het vak is en hoe 

flexibel en stressbestendig je moet zijn om dit werk aan te kunnen. In deze fase is flexibiliteit wel het 

kernwoord. Niets blijkt eenvoudig, alles verandert en dan moet Corona nog komen…  

3e fase: op afstand  

En net op het moment dat ik begin aan de eindsprint van mijn studie (Meesterproef), breekt Covid-19 

uit. Alsof het al niet genoeg is om stage en studie te combineren, komt daar nu ook een nieuwe 

uitdaging bij: de afstand van school, de leerlingen en de VU. Op het gebied van ICT en digitaal 

onderwijs erg interessant, maar het onderwijs draait om interactie en het vormen van een 

leergemeenschap. Onderwijs zonder ‘echt’ contact is geen onderwijs. Ik merk dat ik dreig los te raken 

van mijn docenten en opleiding aan de VU. Hoe zal het dan niet voor de leerlingen zijn? Maar het is 

juni en het is bijna volbracht, ook al ben ik niet uitgeleerd. Dit jaar ging veel te snel! 

Dank tijdelijke collega’s van het PCC, in het bijzonder Colette en Richard, voor dit enerverende jaar. 

Ik denk en hoop dat ik er klaar voor ben…  
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Sien van Leijden                                             Stage PCC Lyceum 
Afgelopen schooljaar (2019-2020) heb ik stage gelopen bij de vakken tekenen en CKV op het Lyceum. Ik 

zit in het derde jaar van de opleiding Docent Beeldende Vorming, waarbij deze stage mijn derde is. 
Op het Lyceum kom je als stagiair in een warm bad terecht. Je wordt onwijs goed ondersteund en 

geholpen zodat er veel ruimte is om je te ontwikkelen tot de docent die jij wilt worden. Het PCC blinkt 

naar mijn idee echt uit in de ondersteuning die ze stagiairs bieden, dat had ik op geen andere 

stageschool meegemaakt. Denk aan de OPLIS bijeenkomsten, en de samenscholingen met alle stagiairs 

op het PCC. Hierdoor krijg je ook een kijkje in de keuken bij andere vakken, wat ik als heel leerzaam 

heb ervaren. Waar het op andere scholen de verschillende vakken toch wel op losse eilandjes zitten, is 

het hier één geheel. Ook wordt er vaak gevraagd naar het werk dat je moet doen voor de opleiding, je 

studie en stage worden echt samengevoegd. De opdrachten die ik van de opleiding moet doen worden 

hierdoor beter gekoppeld aan de praktijk, iets wat ik voorheen miste. 

Ik ben heel blij dat ik volgend schooljaar mijn laatste jaar van de opleiding ook kan afronden op het 

PCC, dan wel vestiging Heiloo. Het geeft een heel goed gevoel te weten dat er hoe dan ook goede 

begeleiding is, bedankt daarvoor! 
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Mike Raaijmakers 
Mijn ervaring van het afgelopen schooljaar is afwisselend. Aan de ene kant vind ik het wel lekker dat ik 

thuis les geef, zodat ik meer tijd aan mijn studie kan besteden. Maar aan de andere kant mis ik ook 

wel het fysieke contact met de leerlingen.  

Ik ben blij dat ik de eerste helft van het schooljaar op school les heb kunnen geven, waardoor ik de 

leerlingen nog goed heb leren kennen. Alleen vind ik het niet zo leuk om online les te geven, omdat de 

leerlingen het beeld en geluid uit hebben staan. Ik geef voor mijn gevoel les aan een laptop, en vind 

dat enorm saai. Ik vraag tegenwoordig of iedereen zijn beeld aan wil zetten, zodat ik de leerlingen kan 

zien, en ik het gevoel krijg dat ik les aan een klas geef.  

Een ander nadeel van online les is dat ik voornamelijk praktijkles geef. Ik kan de leerling tijdens de 

werkzaamheden niet helpen. Als ze iets inleveren moet ik ervan uitgaan dat ze het zelf hebben 

gemaakt. Sommige opdrachten zijn zo mooi gemaakt dat ik twijfel of de leerling het zelf heeft 

gemaakt. Maar dat is nu eenmaal een nadeel tijdens de Corona. 

Nog moeilijker lijkt het me volgend schooljaar om online les te geven aan leerlingen die je alleen van 

papier kent. Ik heb ze nog nooit gesproken of gezien. Ook de lesstof is nieuw en een andere school. 

Hoe dit gaat verlopen ga ik volgend schooljaar ondervinden. Ik hoop ook dat vanaf 2021 de lessen op 

school hervat kunnen worden, zodat ik de leerlingen weer kan aanspreken op hun werkzaamheden.  

De Oplis-bijeenkomsten vond ik wel prettig, omdat je tijdens deze bijeenkomsten ervaringen en of 

problemen met elkaar kan delen. Mede het feit dat ik halverwege het schooljaar alleen voor de klas 

kwam te staan, was het fijn om te horen hoe andere studenten bepaalde problemen oplossen tijdens 

hun lessen, die ik dan weer kon toepassen tijdens mijn lessen. 

Ondanks het feit dat ik niet meer begeleid werd als stagiaire, heb ik ontzettend veel geleerd, waardoor 

ik volgend schooljaar ook weer alleen voor de klas kan staan. 

 

Groet, 

Mike Raaijmakers 
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P.M. Bliek                    Verslag Stage PCC Het Lyceum 2019-2020 
 

Inleiding 
Afgelopen schooljaar heb ik mijn twee eerstejaars stages gedaan bij PCC het Lyceum in Alkmaar voor 

mijn opleiding bij de LOI, HBO leraar Wiskunde. Mijn stagebegeleider was Chris Bonnie, wiskundeleraar 

eerstegraads en de stage-coördinator van de school was Colette Bakkes. 

 

De school 
Ik heb de school als een hele prettige omgeving ervaren. Het Lyceum is een school met een prettige en 

veilige sfeer. Het contact tussen docenten onderling en met de leerlingen is goed. Als stagiair voelde ik 

mee heel welkom en onderdeel van het team. De school bracht ook herinneringen naar boven aan mijn 

eigen school, het Jacobus College in Enschede (nu onderdeel van het Bonhoeffer College). De sfeer heb 

ik als vergelijkbaar ervaren. 

 

Begeleiding 
De begeleiding van de school was erg goed en heeft mij zeker geholpen. Voor Chris was het de eerste 

keer dat hij een stagiair begeleidde en ik vind dat hij dat erg goed heeft gedaan. Ik heb veel aan Chris 

gehad en veel van hem geleerd. Hij heeft me veel vrijheid gegeven en me gestimuleerd om nieuwe 

stappen te zetten. Zijn feedback was altijd ongezouten en tegelijkertijd opbouwend, daar heb ik veel 

aan gehad. 

De begeleiding van de schoolopleider en stage-coördinator, Colette, was ook heel prettig. De 

intervisie-bijeenkomsten met haar en de medestudenten waren goed voorbereid, gezellig en leerzaam.  

Al met al heb ik de begeleiding als een warm bad ervaren: warm, betrokken en behulpzaam. Ik heb het 

hele jaar me gesteund gevoeld door de begeleiding en kon altijd terecht met vragen.  

 

Conclusie 
Concluderend kan ik wel zeggen dat ik het heel erg jammer vind dat ik de school weer ga verlaten. Het 

is me zo goed bevallen dat meermaals het gevoel bij me opkwam: “hier wil ik blijven werken!” 

Tegelijkertijd weet ik ook dat het goed is om tijdens de studie van stageplekken te wisselen, dit wordt 

ook aangeraden door de opleiding. Ik kijk ook wel weer uit naar de nieuwe uitdaging volgende jaar bij 

PCC Oosterhout, een VMBO-school. Maar, ik zal het Lyceum zeker gaan missen en hoop nog eens terug 

te komen, als stagiair of later als docent. 
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Richard                   PCC Het Lyceum: Werk maken van je talent! 

Het begeleiden van Liesette was een nieuwe en leuke ervaring dit jaar. Voor het 
eerst een dame als stagiair, docent in opleiding, LIO’er. Dit binnen het overwegend 
mannenbolwerk van de aardrijkskunde en zeker bij ons op Het Lyceum. Een stage 
begint altijd met de tegeltjeswijsheid hiernaast. Klikt het vervolgens en wat zijn de 
verwachtingen? 
 
 
Daarna gaat het snel en volgt eigenlijk het mooiste gesprek van het jaar. ‘Waarom 
het onderwijs?’, ‘Wat verwacht je van dit jaar?’, ‘Hoe zie je de leerling voor je?’ 
en ‘Wat is het meest spannend?’. Altijd leuk en lachen, want gedurende het jaar 
blijkt de praktijk toch wel eens wat anders. Dit geldt trouwens hoe dan ook voor 
het verschil tussen theorie en praktijk. Bestaat er een boek die je volledig 
voorbereidt op de praktijk? ‘Onderwijs iedere dag anders’, zullen we maar zeggen. 
 
 
En dan wordt het januari! Paniek, onzekerheid, lukt het wel, ben ik wel geschikt, 
zal ik maar stoppen? Tijd voor een goed gesprek dus en dan ‘gewoon’ weer 
verder. Wat valt er veel te leren voor beide partijen. Je leeft en leert met de 
LIO’er mee en dat is een prachtig proces. Nadenken en praten over onderwijs 
en bijblijven bij alle veranderingen die via de LIO’er de school binnen komen. 
  
 
Als je dan denkt dat je alles gehad hebt, dan doet het online lesgeven zijn 
intrede. Lang leve corona! Wat hebben we veel en snel geleerd van elkaar. 
Altijd lachen als leerlingen inloggen en dan van de radar verdwijnen of dat 
ze gewoon niet verschijnen als je één keer vergeet het in hun 
Magisteragenda te zetten.  
 
 
Je hebt het allemaal maar gedaan en gered Liesette en daar mag je trots 
op zijn. Het onderwijs is inderdaad iedere dag anders en is net als je stage; 
meestal leuk, maar soms ook best lastig en druk. “Je leert het meeste als 
het schuurt”.  
 
 
Richard 
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Wesley Bosma                                                   Een jaar P.C.C. 
 
Ik kwam aan bij de P.C.C. Lyceum aan de Blekerskade. Een vriendelijke vrouw had mij vanaf de bushalte 
de weg gewezen. Ik ontmoette daar de werkzame docenten en de stagiaires. De geschiedenisdocenten 
en mijn werkplekbegeleider had ik eerder mogen ontmoeten bij een sectievergadering in Warmhuizen. 
De dag was vol introductie en informatie. Met hoop verliet ik het schoolgebouw aan het einde van de 
dag. 
 
Ik begon mijn stage met het bijwonen van lessen van de geschiedenisdocenten. Door imitatie het vak 
leren. Voorzichtig mocht ik een lesdeel geven en later een volledige les. Het vertellen ging goed, het 
klassenmanagement een blijvend obstakel. Dat komt door mijzelf. Desondanks leerde ik elke week weer 
bij. Vallen en opstaan. 
 
De dagen dat ik stage liep en intervisie volgde ontmoette ik mijn toekomstige collega´s. Ik luisterde 
graag naar de verhalen en adviezen die aan mij gedeeld werden. Ik was stil, zoekende, maar in deze 
positie zag ik veel: niet alleen de individu maar ook het collectief. Soms werd ik wel eens onrustig als er 
weer eens op verzuchtende toon werd meegedeeld , ‘nog drie weken tot de kerstvakantie.’ Het 
koffieapparaat fungeerde als een oase in de savanne. 
 
De intervisielessen, hoewel ik veel te vaak mijn verslag vergat en mijSelf niet wilde openen, gaven wel 
een therapeutische verrijking in de verhalen, ‘dat heb ik ook.’ De lessen gingen ondertussen door. Ik 
leerde veel over mijzelf, bedankt 3x1. Niet negatief, alleen het is moeilijk mij hiervoor te openen. 
 
En toen sloeg toe wat we vergeten waren, een Bijbelse plaag.  
 
De P.C.C. is een fijne school waarbinnen en buiten hard gewerkt wordt. Ik voelde mij hier welkom, en 
ik kom graag terug om mijn stage afteronden.  
 
 
Wesley Martijn 
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Maaike Magdelyns 
Het afgelopen jaar was ronduit bizar. Een aparte ervaring voor iedereen, ook voor mij als stagiair. Dit 

jaar sluit ik mijn twee jaar op het Fabritius af waarin ik een hoop heb geleerd en heb meegemaakt. 

Ook dingen die ik niet meer hoop mee te maken tijdens mijn verdere carrière als docent (lees: een 

school die voor een deel afbrand en de hele wereld in quarantaine). Wel hebben deze situaties mij 

laten zien dat ik echt wel “geluk” heb gehad met het Fabritius als mijn stage school. Mede omdat ik 

tijdens dit alles volledig betrokken werd bij het team en werd beschouwd als collega, inplaats van “de 

stagiair”. 

Ook al valt het haast niet meer te beseffen wat het oude normaal is, heeft dat normale ook een 

belangrijke rol gespeeld tijdens mijn stage. Vanaf de eerste dag voelde ik mij namelijk al gelijk 

welkom in het kleine maar zeer hechte team. Hierdoor heb ik de mogelijkheid gekregen om bij 

verschillende collega’s mee te kijken, mee kunnen helpen met van alles en nog wat en heb ik mij 

kunnen ontwikkelen tot een echte docent. De tijd dat ik hier op het Fabritius heb rond gelopen, heb ik 

met een hele hoop plezier gedaan. Dat plezier dat ik tijdens mijn stage hier heb ervaren, heeft mij dan 

ook ontzettend gemotiveerd om de opleiding door te zetten.   
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Martine Captein                   Over Maaike Magdelyns (3e jaars EN) 
Ik vind het altijd leuk om studenten te begeleiden, ideeën uit te wisselen en vooral van elkaar te 

leren. Afgelopen jaar heb ik Maaike nog een jaar mogen begeleiden. Dit voelde meer als een 

samenwerking dan als student/begeleider. Ondanks alle pech en drama van dit jaar met blessures, 

brand en de Corona-tijd hebben wij veel van elkaar mogen leren.We hebben leuke taalportfolio 

opdrachten bedacht, veel overlegd over hoe dingen anders en beter kunnen en zijn zelfs samen op 

kamp geweest met de tweede klas. 

Daar heeft ze haar band met een aantal collega's versterkt en samen met ons de uitputtingsslag 

overleefd door de hele nacht lachend, gapend en grappen makend door te halen. Maaike heeft een 

enorme groei doorgemaakt, waar ik trots op ben! Er gaat een hele andere Maaike bij ons weg nu, dan 

het meisje dat 2 jaar geleden bij ons kwam solliciteren.  

Zij neemt feedback serieus en geeft zelf aan waar ze beter in wil worden, o.a. aan de hand van de 

verslagen die ze van mij kreeg na (bijna) elke les. Van alles is er dit jaar voorbij gekomen: van kleine 

dingen als stemgebruik en spelling in de reflectieverslagen tot zelf opdrachten maken en een heel 

eigen onderwijsvisie ontwikkelen. 

 

Ik zal Maaike enorm missen volgend jaar, maar we houden contact. Ik wens haar veel succes bij CIOS in 

Haarlem. 
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Gertjan Reus                        Over Jolijn van Kooten (1e jaars GS) 
Dit schooljaar was op alle fronten een bizar jaar: de brand, verhuizing, Corona. Je zal maar stage 

lopen dit jaar! Jolijn kwam vol goede verwachtingen halverwege het schooljaar binnen met als 

belangrijkste vraag of zij het onderwijs in wil. Aan mij de taak om haar hier een mogelijk antwoord op 

te geven. Normaal gesproken zou een stagiair dan al mijn lessen moeten observeren, dag in dag uit, tot 

dodelijke verveling aan toe. Als dan het moment eenmaal daar is dat de stagiair het echt niet meer 

aankan, dat observeren, geef ik hem/haar de ruimte om actief in de klas bezig te gaan: huiswerk 

nakijken, opdrachtje uitleggen etc. Dit voelt dan aan als een bevrijding (denk ik): eindelijk houdt die 

man eens zijn mond en mag ik het zelf gaan doen! 

Door alle omstandigheden kon deze tactiek dit jaar helaas niet ingezet worden: Tussen het moment 

dat Jolijn met haar stage begon, tot het moment van de brand zat niet heel veel tijd. Nadat zij een 

aantal keer had geobserveerd en de mentale melt-down nog niet in zicht was, brak er een periode aan 

waarbij ze helaas niets kon doen. Mijn tactiek leek te gaan mislukken!  

Toen wij naar InHolland verhuisden leek het allemaal toch nog goed te komen: Jolijn kwam weer naar 

school, ik kon haar weer vermoeien met al mijn lessen... Zou mijn tactiek toch nog werken?  

En toen kwam corona! Hoe moet je nou digitaal een les observeren?! Gelukkig kun je als online-docent 

je lessen opnemen, en je stagiair hiermee aan de slag laten gaan. Wat bleek? Na een korte periode 

ging Jolijn zelf haar lessen opnemen! Zou ik dan dit jaar niet eens de tactiek van de mentale melt-

down hoeven te hanteren? Zou deze stagiair veel meer zelfstandig kunnen doen dan dat ik had 

verwacht? Uitleg kwam ik Google Classroom te staan, ze leek het allemaal zelf af te kunnen! 

Uiteindelijk heeft Jolijn volgens mij zelf haar belangrijkste vraag kunnen beantwoorden en hoop ik 

haar, in de korte periode waarin er normaal lesgegeven is, haar toch een eerlijk beeld van het 

onderwijs gegeven te hebben.  

Gertjan Reus 
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19 
 

Nanda Koster    Onderzoek Angst voor wiskunde op  

     PCC - het Lyceum 
In dit onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid van wiskundeangst onder 68 leerlingen in 3 vwo op 

het Petrus Canisius College (PCC) in Alkmaar. Dit is gedaan aan de hand van een vragenlijst die is 

gebaseerd op “the Abbreviated Math Anxiety Scale” – AMAS, (Hopko, Mahadevan, Bare, & Hunt, 2003).  

Vervolgens zijn naar aanleiding van de vragenlijst, drie van de vier hoogst scorende leerlingen 

geïnterviewd. Dit is gedaan om een idee te krijgen van de achterliggende oorzaak van wiskundeangst 

onder deze leerlingen en om te achterhalen wat hen eventueel hierbij zou kunnen helpen. 

De resultaten laten zien dat er een bepaalde mate van wiskundeangst is onder de 68 leerlingen. Hieruit 

kunnen we helaas geen conclusies trekken ten aanzien van de ernst van deze wiskundeangst doordat er 

geen objectieve grens is bepaald waarboven de mate van wiskundeangst belemmerend gaat werken. 

We mogen er op basis van dit onderzoek helaas ook geen conclusies aan verbinden voor wat betreft de 

aanwezigheid van wiskundeangst onder alle 3 vwo leerlingen op het PCC, aangezien het onderzoek 

alleen is gedaan onder de 3 vwo leerlingen die van mij les krijgen.  

Wel is duidelijk geworden dat de oorzaak van de wiskundeangst bij de drie geïnterviewde leerlingen 

eerder ligt in angst door vermijding dan bijvoorbeeld angst door trauma. Tevens geven deze drie 

leerlingen met een relatief hogere mate van wiskundeangst aan dat zij gebaat zijn bij het begrijpen 

van wiskunde zodat ze een “klik” ervaren. Dit wil zeggen dat we er als wiskundedocenten dus vanuit 

die invalshoek invloed op kunnen uitoefenen. 

Daarnaast gaven ze ook allemaal aan dat het voor het begrip voor hen belangrijk is om zich er een 

voorstelling van te kunnen maken. Dit komt overeen met de denkwijze van Jo Boaler in haar artikel, 

(Boaler, Chen, Williams, & Cordero, 2016). Het is dus zaak om continu op zoek te blijven naar de 

aansluiting met de belevingswereld van de leerling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanda Koster - Angst voor wiskunde - presentatie 

  

https://drive.google.com/file/d/1CPPoHmGhECU0cgbS3cNLQvfNMvyAosyd/view?usp=sharing
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Manuel Goudsblom   Een persoonlijkheid bestuurt de brugklasser 
Open of gesloten 

Het doel van het onderzoek is het vergelijken van extraverte en introverte leerlingen bij het vak 
Lichamelijke Opvoeding. De vergelijking wordt gedaan met de behaalde cijfers in de eerste periode 
van de brugklas. De uitkomst kan gebruikt worden voor het begeleiden van de persoonlijkheid binnen 
het Voortgezet Onderwijs. De persoonlijkheden zijn ook vergeleken met het algemeen gemiddelde 
cijfer. De cijfers zijn bij LO bepaald door een combinatie van motorische vaardigheden, sociale 
vaardigheden en inzet. De cijfers van de andere vakken zijn bepaald door proefwerken, spontane 
overhoringen en projecten. De persoonlijkheid wordt gemeten door een vragenlijst af te nemen waar 
stellingen beantwoord worden. Daarnaast werd er niet alleen gekeken naar extravert of introvert, 
maar zijn de cijfers ook uiteengezet tegen het geslacht. Het onderzoek is een vergelijking tussen twee 
groepen. De resultaten zijn berekend met een nonparametric Independent-samples T-test. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de gemiddelde LO-cijfers van de extraverte leerlingen (M = 7,32; SD = 0,34) 
beter is dan die van de introverte leerlingen (M = 7,28; SD = 0,44). Dit verschil is niet significant: t 
(0,46) = 0,453, p > 0,05. Daarnaast is te achterhalen dat de gemiddelde cijfers die worden gehaald 
door extraverte leerlingen (M = 7,26; SD = 0,62) lager zijn dan de gemiddelde cijfers van de introverte 
leerlingen (M = 7,50; SD = 0,47). Dit verschil is significant: t (113) = 0,033, p < 0,05. Als laatste is het 
gemiddelde percentage van jongens (M = 63,3; SD = 13,93) hoger dan die van de meisjes (M = 57,1; SD 
= 15.53). Dit verschil is significant: t (2,27) = 0,032, p < 0,05. Kortom, is er geen significant verschil 
tussen extraverte en introverte leerlingen bij het cijfer van Lichamelijk Opvoeding. Daarentegen is er 
wel significant verschil bij het gemiddelde cijfer. Op het PCC Heiloo halen introverte leerlingen 
gemiddeld hogere cijfers halen dan extraverte leerlingen. Daarbij kan gezegd worden dat meisjes 
vaker introvert zijn dan jongens. Een aanbeveling is om leerlingen die extravert zijn te ondersteunen in 
het concentreren tijdens het maken van huiswerk, toetsen en opdrachten. Vanaf het begin van de 
brugklas hebben de extraverte leerlingen andere begeleiding nodig dan introverte leerlingen. Bij 
introverte leerlingen is een aanbeveling om ze te ondersteunen in het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden die ze kunnen gebruiken om binnen de klas zich te ontwikkelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Goudslom - Een persoonlijkheid bestuurt de brugklasser - presentatie 

Manuel Goudsblom - Een persoonlijkheid bestuurt de brugklasser - verbale presentatie 

  

https://drive.google.com/file/d/1SWqQ7Mkdbe1NfwY3RODMEbZYwxFZ_Yro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJxyLPwA-_xJUDuNn78HigYomsyZRX_q/view?usp=sharing
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Nicole Tesselaar  Motieven die een rol spelen in het keuzeproces 
Motieven die een rol spelen in het keuzeproces van leerlingen 

 

Ik ben Nicole Tesselaar en ik ben werkzaam als docent zorg en welzijn op het PCC Oosterhout in 

Alkmaar. Ik heb onderzoek gedaan naar de motieven die een rol spelen in het keuzeproces van 

leerlingen. Specifiek voor het keuzevak ‘welzijn volwassenen en ouderen’. 

 

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat als er niks gebeurt, een groot te kort komt aan 

medewerkers in de zorg. In 2022 kan dit tekort oplopen van 100.000 tot 125.000 medewerkers. 

Het maatschappelijke probleem kan ik door middel van dit onderzoek niet oplossen. Ik kan wel 

onderzoeken welke motieven een rol spelen in het keuzeproces voor het keuzevak ‘welzijn 

volwassen en ouderen’. 

 

Oosterkamp (2012) heeft onderzoek gedaan naar de motieven die een rol spelen in het keuzeproces 

bij leerlingen en studenten. Uit onderzoek kwamen de volgende motieven naar voren: 

 Persoonlijke kenmerken: 

Interesses, leeftijd, sekse, woonsituatie, sociaal economische status en opleidingsniveau. 

 Invloed sociale omgeving: 

Ouders, broers en of zussen, overige familieleden en vrienden/klasgenoten. 

 School en studiekeuzeproces: 

Voorlichting en begeleiding op het vmbo, het mbo, gebruikte informatiebronnen en 

gebruik van deelnemers van het mbo. 

 Instrumentele motieven: 

Opleiding tot goede baankans, goede baankans, goed inkomen of aanzien. 

 Expressieve motieven: 

Opleiding moet interessant en leuk zijn, zelfontplooiing en algemene ontwikkeling 

zijn belangrijk. 

 Toelatingsvoorwaarden: 

Toelatingseisen en juiste sectorkeuze vmbo. 

Naast Oosterkamp (2012) geven Marinka Kuijpers en Frans Meijers (2010) aan dat de school een 

grote rol speelt in het keuzeproces. Loopbaanoriëntatie speelt een grote rol bij het keuzeproces 

met betrekking tot het voeren van LOB gesprekken, bezoeken van het werkveld, verslagleggen van 

ervaringen in een portfolio en oriëntatie over de verschillende vervolgopleidingen. 

 

De populatie zorg en welzijn leerlingen bestaat in totaal uit 48 leerlingen waarvan 47 meisjes en 1 

jongen. De deelnemers van dit onderzoek bestaat uit 11 meisjes en 1 jongen. Zij zijn bevraagd 

door middel van 25 interviewvragen die betrekking hebben op de motieven die een rol spelen in 

het keuzeproces naar aanleiding van het onderzoek van Oosterkamp en Marinka Kuipers & Frans 

Meijers. 

Voorstellen 

Waarom dit onderzoek? 

Onderzoek Oosterkamp en Marinka Kuijpers en Frans Meijers 

Populatie en steekproef 
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 Conclusie                                                                                                                                          

  

Persoonlijke kenmerken 

• Meisjes kiezen meer voor het keuzevak ‘welzijn volwassenen en ouderen’ dan jongens. 

• Overeenkomende interesses: sociale activiteiten. 

• Aansluiting van competenties op het keuzevak. 

• Kwaliteiten. 

 
Invloed sociale omgeving 

• Ouders/verzorgers spelen een rol in het keuzeproces van leerlingen. 

• Andere familieleden minimale invloed op het keuzeproces. 

 
Rol van de school 

Oriëntatietrajecten zijn van invloed 

• Bezoeken werkveld 

• Open dagen bezoeken 

• Beroepenmarkt 

• Gesprekken met mentor 

• Gesprekken met de decaan 

 
Instrumentele en expressieve motieven 

• Een keuzevak moet de leerling aanspreken. 

• In de toekomst moet je jezelf kunnen onderhouden. 

• Mening van omgeving over beroep niet belangrijk. 

 

 Aanbevelingen                                                                                                                               

        

• Ouders betrekken bij de keuze voor keuzevakken d.m.v. workshops. 

• Mensen uit het werkveld laten vertellen over ervaringen tijdens de workshops. 

• Tijdens de carrousel buiten de profielrichtingen, aandacht besteden aan keuzevakken. 

• Betrekken van de praktijkdocenten bij de oriëntatie van de decaan op andere vestigingen. 

• Leuke onderdelen belichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Tesselaar - Motieven die een rol spelen in het keuzeproces van leerlingen - 

presentatie 

https://drive.google.com/file/d/1YhJwENXwaR5fEBdzNunhrjcrVnDE0a2L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhJwENXwaR5fEBdzNunhrjcrVnDE0a2L/view?usp=sharing
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Marion Prenen Onderzoek naar de implementatie van 

het onderwijsproject 2.0. 
Het PCC houdt al jaren allerlei enquêtes waarin de tevredenheid van leerlingen en hun ouders over 

het PCC zelf en over het onderwijs wordt gemeten. De waardes worden getoetst aan een landelijke 

Benchmark. De landelijke Benchmark wordt bepaald door de scores van VMBO scholen via de 

organisatie Kwaliteitsscholen. De uitkomsten van die enquêtes lieten zien dat er door het PCC 

Oosterhout op een aantal onderwerpen onder de Benchmark werd gescoord. Dit betrof de 

onderwerpen (sociale) veiligheid, taakgerichtheid en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 

leerproces. Het PCC Oosterhout vindt het belangrijk om op deze punten boven de Benchmark te 

gaan scoren. 

Ook de onderwijsinspectie heeft aanbevelingen gedaan voor de manier van onderwijs op het PCC 

Oosterhout. Tijdens het periodieke onderzoek door de onderwijsinspectie bleek dat het PCC 

Oosterhout heel goed scoort op het gebied van coaching. Het PCC Oosterhout wil, op aanraden van 

de onderwijsinspectie, de coachende manier van onderwijs gaan uitbreiden. 

Voor het bereiken van deze doelen is in het schooljaar van 2019-2020 een team gevormd dat 

gezamenlijk een nieuwe onderwijsstructuur, met de naam 2.0., moet gaan implementeren. Aan het 

begin van het schooljaar, tegelijk met de implementatie van het 2.0 onderwijsproject, is een aantal 

veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de  

taakgerichtheid en de sociale veiligheid, De veranderingen zullen ook een effect laten zien op het 

gevoel van competentie, autonomie en relatie dat de leerling ten aanzien van school ervaart. 

Daarnaast krijgt de docent door de veranderingen een meer coachende rol.    

De belangrijkste verandering is het invoeren van weektaken die via Classroom aan de leerling 

beschikbaar worden gesteld. Door de tussenkomst van COVID 19 kwam de implementatie van deze 

manier van onderwijs in een stroomversnelling.                                                               

Het welzijn van de leerlingen is gedurende de implementatie van deze nieuwe onderwijsstructuur 

gemonitord door het houden van enquêtes. De betrokken docenten zijn geïnterviewd. Tijdens de 

lockdown periode is het aantal ingeleverde weektaken zorgvuldig berekend. De uitkomsten van die 

enquêtes en interviews zijn daarna geanalyseerd met behulp van het CAR model. 

De hoofdvraag van het onderzoek is:  Heeft de implementatie van het 2.0 onderwijsproject een 

positief effect op de taakgerichtheid en het gevoel van competentie, autonomie, relatie en sociale 

veiligheid van de leerlingen ten aanzien van hun leeromgeving?   

Het onderwijsproject 2.0 heeft zeker positieve effecten laten zien.  Om er zeker van te zijn dat 

deze positieve effecten niet door de ‘lichting ‘ van dit jaar zijn veroorzaakt is het nodig om hier 

gedurende langere tijd onderzoek naar te doen. 
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Maaike de Ruiter  Betrokkenheid van het leesgedrag van 

leerlingen binnen het fictieonderwijs. 
 

Lesson study 

Gedurende een half jaar ben ik bezig geweest met het cyclisch ontwerpen en uitvoeren van een 

onderzoeksles, waarbij het leren van de leerlingen centraal staat. Met deze lesson study hebben we 

gekeken naar de effecten en factoren die positief of negatief van invloed zijn op het leerproces en 

de leeropbrengsten. Het onderzoek heb ik uitgevoerd met 3 medestudenten Nederlands en heeft 

plaatsgevonden bij twee 3 vmbo-t klassen op de ARH in Bergen. We hebben theorie bestudeerd en 

aan de hand daarvan een stimulerende fictieles ontworpen. Deze les is op de ARH uitgevoerd, 

waarbij er 4 case-leerlingen intensief werden geobserveerd. Aan de hand van interviews en 

enquêtes met de leerlingen en docent is gekeken wat er positief of negatief wordt beïnvloed. Deze 

bevindingen hebben we meegenomen naar de tweede onderzoeksles. Uiteindelijk hebben we alle 

bevindingen gebundeld in ons eindproduct. 

Ontwerpvraag 

Wat zijn de kenmerken van een fictieles voor 3 vmbo-t die zorgt voor meer betrokkenheid van 

leerlingen via het aanspreken van hogere denkvaardigheden?  

Aanleiding lesson study 

Leerlingen lijken hun mening over gelezen werken onvoldoende lijken te kunnen verwoorden en 

lijken daarnaast ook nauwelijks betrokken bij de fictieles. Dit vermoeden wordt versterkt vanwege 

de duidelijke onvrede bij docenten. Leerlingen uiten zich maar weinig positief over het lezen in het 

algemeen. Leerlingen zien mogelijk het nut niet van lezen en kunnen zich daarna wellicht 

onvoldoende uiten over wat ze gelezen hebben. Uit informele interviews met collega’s van alle 

leden van het onderzoeksteam bleek dat er maar heel weinig leerlingen een actieve houding 

tentoonspreiden als het gaat om de boeken die zij willen lezen voor hun mondeling in het 

eindexamenjaar. Laat staan dat zij er ter ontspanning wel eens een boek bij pakken. Stimulering 

van het leesonderwijs onder leerlingen wordt gezien als ‘trekken aan een dood paard’.  

In het onderzoeksteam wordt gedacht dat de oorzaak van het waargenomen probleem/de 

achtergrond van de vraag ligt in het feit dat er tegenwoordig in lesmethodes standaardformats 

worden aangeboden voor het uiten van de mening van de leerlingen. Door ze in een richting te 

duwen met bijvoorbeeld het gebruik van vaste waarderingswoorden kan het zijn dat zij niet vaak 

een beroep hoeven te doen op hun creatieve brein maar slechts een verplicht lijstje afwerken om 

tot een waardeoordeel over een boek te kunnen komen. Leerlingen worden mogelijk hierdoor te 

weinig uitgedaagd om hun kritisch denken in te zetten bij de fictieles waardoor hun betrokkenheid 

bij de les eventueel kan stagneren.  

 

 

(een greep uit de) leeropbrengsten: 

 Uit onze observaties en het nagesprek met de docent is gebleken dat leerlingen zijn 

geautomatiseerd om zakelijk te lezen (‘het antwoord staat altijd in de tekst’) en vinden 

‘creatief’ en ‘vrij’ lezen nog moeilijk. Door een (gekke) oefening te geven voorafgaand aan 

het voorlezen van het verhaal wordt het creatieve deel van de hersenen geactiveerd. 
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 Uit de observatie van de les is gebleken dat de leerlingen in gesprek gaan met elkaar over 

het voorgelezen verhaal. In de les is gezien dat toen de lesgevende docent even wegging, 

leerlingen elkaar opzochten. Door bewust ruimte hiervoor te creëren, is dit een manier om 

de leerlingen op een ongedwongen manier met elkaar te laten communiceren over het 

verhaal. 

 Het is belangrijk dat ieder hetzelfde fragment of hetzelfde boek heeft gelezen, waardoor er 

uiteindelijk waardevolle vragen en discussies op tafel komen. Een gesprek over gelezen 

werken leidt tot verbreding van achtergrondkennis en verfijning van waardering, beleving 

van de tekst en tekstbegrip. Een medeleerling kan op basis van eenzelfde tekst tot een 

ander inzicht komen.  

 Het inzetten van vragen stellen bij een verhaal blijkt een positief effect te hebben op de 

betrokkenheid van leerlingen. Het zelf stellen van vragen nodigt uit tot zelf denken en doet 

daarmee een beroep op het reflectief, weloverwogen denkvermogen. Het is dus van belang 

dat in de les leerlingen vragen stellen aan zichzelf en aan elkaar en hierdoor dus de hogere 

orde denkvragen geactiveerd wordt. Leerlingen zouden echte  ‘lezersvragen’ moeten 

bedenken (géén retorische vragen of toetsvragen). Dit stimuleert het gevoel van autonomie 

bij de leerling en heeft uiteindelijk een positieve invloed op de leesmotivatie, méér dan 

wanneer de vragen afkomstig zijn van de docent of uit het schoolboek. 
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Vincent Hus                     LPO – Kaartvaardigheden 2019 – 2020 
 

1) INLEIDING 

Op de Hogeschool van Amsterdam werd er door onze 

docenten een lijst van onderwerpen ons voorgelegd, 

waarbij wij onze keuze moesten doorgeven. Mijn keuze 

viel op de pilot, de lesson-study. Bij dit LPO moesten wij 

samenwerken met in totaal vier studenten om het 

onderzoek en de onderzoeksles uit te voeren. De uitvoer 

hiervan volgt de volgende vijf stappen: 

1. Er wordt een onderwerp vastgesteld door middel 

van praktijkverkenning.  

2. Er wordt een eerste onderzoeksles ontworpen door middel van theoretische verkenning. 

3. De eerste onderzoeksles wordt uitgevoerd, word nabesproken en er wordt gereflecteerd. 

4. Eventuele verbeterpunten die uit de nabespreking en reflectie voortvloeien worden 

doorgevoerd en toegepast in het ontwerp van de tweede onderzoeksles. 

5. De tweede onderzoeksles wordt uitgevoerd. 

Bij beide onderzoekslessen geeft één docent les en de overige leden van het lesson-studyteam 

observeren en na afloop van de les interviewen zij leerlingen. Er zijn dus twee leden van het team 

dat daadwerkelijk lesgeeft, de andere twee observeren uitsluitend. Dit om te controleren of de 

gestelde doelen behaald zijn. De observaties gebeurden gericht op één toegewezen “case-leerling”. 

Deze leerling werd door de observant na afloop geïnterviewd. De les werd uitgevoerd in brugklas 

Atheneum.  

In het geval van mijn lesson-study was het helaas niet mogelijk om de tweede onderzoeksles te 

geven, omdat het Corona-virus de schooldeuren deed sluiten.  

2) DE PRAKTIJKVERKENNING 

Bij lesson-study wordt er op basis van praktijkonderzoek een (vakspecifiek) onderwerp gekozen. Dit 

praktijkonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd door enquêtes en interviews. In het geval van mijn 

lesson-study hebben wij onze vakcollega’s en leerlingen geïnterviewd. Op basis van deze 

praktijkverkenning, hebben wij gekozen om voor een vaardigheid die bij aardrijkskunde veelvuldig 

gebruikt wordt, namelijk kaartvaardigheden.  

Nadat wij het onderwerp voor onze lesson-study vastgesteld hadden, moesten wij onderzoeken met 

welk onderdeel van kaartvaardigheden de leerlingen het meeste moeite hadden. Kaartvaardigheden 

bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1. Kaartlezen. 

2. Kaartanalyse. 

3. Kaartinterpretatie. 
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Om daarachter te komen, hadden wij een vragenlijst opgesteld en deze afgenomen onder de eerste-

klassen op onze stagescholen. Uit deze vragenlijst bleek, dat leerlingen het meeste moeite hebben 

met kaartinterpretatie en in mindere mate kaartanalyse. 

3) DE THEORETISCHE VERKENNING 

Nadat de praktijkverkenning afgerond was gingen wij op zoek naar theorieën die ons zouden leiden 

tot een les, waar wij de leerlingen zo goed mogelijk konden begeleiden bij kaartvaardigheden. Wij 

kozen voor de volgende vakdidactische handvaten:   

1. Automatisering. 

Omdat het hier een vaardigheid betreft waarbij een aantal vaste stappen gevolgd dient te worden, 

is het essentieel dat deze stappen eigen worden gemaakt door de leerlingen. Omdat wij ons 

hoofdzakelijk richtten op kaartanalyse en kaartinterpretatie hebben gericht, hebben wij ook alleen 

het stappenplan voor deze onderdelen aangeboden. Om tot kaartinterpretatie en kaartanalyse te 

komen, dient men allereerst in staat te zijn om te kaartlezen. Om tot die hogere orde van 

kaartvaardigheden te komen, moeten er dus een aantal vaste stappen doorlopen worden.  

Kaartanalyse bestaat uit twee stappen: 

1) Het bestuderen van een bepaald verschijnsel in een gebied. 

2) Het vergelijken van kaarten van hetzelfde gebied en zoeken naar verbanden. 

Kaartinterpretatie gaat één stap verder dan kaartanalyse: het doorloopt dezelfde stappen van 

bestuderen en vergelijken, maar daarna is het de bedoeling dat er een verklaring wordt 

geformuleerd voor de gevonden verbanden 

2. Samenwerkend leren. 

Doordat er enig verschil zat in niveau van de leerlingen, wilden wij ervoor zorgen dat de wat 

zwakkere leerlingen zich op konden trekken aan de leerlingen die al wat meer gevorderd waren. Dit 

wilden wij bereiken door de leerlingen in groepjes van vier samen te laten werken, volgens de 

werkvorm ‘Denken-delen-uitwisselen’. 

4) UITVOER EN NABESPREKING EERSTE ONDERZOEKSLES 

De eerste onderzoeksles vond plaats op het Jan Arentsz in Alkmaar. Deze werd volgend plan 

uitgevoerd, maar wij kwamen er gaandeweg achter dat er toch fouten zaten in ons lesontwerp. Zo 

was de werkvorm te complex en te lang, waardoor de docent voornamelijk organisatorisch bezig 

was en er geen tijd meer was voor de lesafsluiting. Dit was ook het belangrijkste punt in de 

nabespreking.    
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Wessel Koopmans De gevolgen van PCC 2.0 op de 

taakgerichtheid en concentratie van 

leerlingen. 
Onderwerp van het onderzoek. 

PCC 2.0 is een pilot binnen de school, PCC Oosterhout, om het advies van de onderwijsinspectie te 

verwerken. In de oude situatie (PCC) werkt de school met magister, dagelijks huiswerk en de 

standaard schriftelijke overhoringen en proefwerken. De leerlingen volgden de lessen die doorgaans 

volgens het directe instructiemodel werden gegeven. PCC 2.0 daarentegen werkt zo min mogelijk 

met magister en in plaats daarvan met google classroom. Het dagelijkse huiswerk is veranderd naar 

weektaken (al het huiswerk is omgebouwd tot taken waar leerlingen een week voor hebben) waarbij 

de leerlingen ondersteund worden in het plannen van hun huiswerk/weektaken. Deze ondersteuning 

wordt geboden tijdens coaching uren (CU) waarvan alle klassen iedere dag 1 uur hebben. Op 

vrijdagmiddag checken alle collega’s of de weektaken zijn ingeleverd. Leerlingen die hun werk 

afhebben, mogen naar huis. Leerlingen die nog weektaken moeten inleveren, blijven op school en 

krijgen extra ondersteuning van een vakdocent of mentor. De verwachting is dat door het gebruik 

van Google Classroom het huiswerk/de weektaken inzichtelijker worden voor zowel leerlingen als 

leraren.  

Vraagstelling van het onderzoek 

Doelstelling:  

 Om de verschillen tussen de oude situatie en PCC 2.0 duidelijk te maken. 

Hoofdvraag:  

 Is er een verhoogde taakgerichtheid en concentratie tijdens de lessen bij leerlingen die PCC 

2.0 volgen? 

Deelvragen: 

1. Wat wordt verstaan onder taakgerichtheid en concentratie? 

2. Hoe meet je taakgerichtheid en concentratie? 

3. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen van het PCC en PCC 2.0 met 

betrekking tot taakgerichtheid en concentratie. 

4. Welke verschillen en overeenkomsten zien docenten van het PCC en PCC 2.0 met betrekking 

tot taakgerichtheid en concentratie. 

Resultaten en conclusie van het onderzoek 

Op het moment van schrijven worden de resultaten nog verzameld. De hypothese is dat de 

leerlingen van het PCC 2.0 een verhoogde taakgerichtheid hebben, gesteund door het gedrag tijdens 

de coronatijd. De concentratie tijdens het zelfstandig werken wordt verwacht hoger te liggen, 

ondersteund met gesprekken met docenten. 
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Sanne Rolleman                       Vervolgonderwijs na de taalklas 
 
‘’We hebben het over kinderen van hele andere continenten, totaal andere geloven, totaal andere 
culturen, andere kleur, alles is anders. Daar is het geloof en de nationaliteit zoveel belangrijker 
dan hier. Die zitten allemaal bij elkaar in de klas en het is geen oorlog. Ze helpen elkaar, ze lenen 
elkaars telefoon uit omdat ze iets moeten opzoeken, ze praten met elkaar, ze lachen met elkaar. 
Hoe kan dat? Terwijl het zulke verschillende mensen zijn. Ja ik vind dat echt uniek. Daar mogen 
onze kinderen echt wel wat meer credits voor krijgen. Tuurlijk praten ze Tingrinya met elkaar, 
omdat ze elkaar kennen, maar het is niet zo dat ze elkaar totaal buitensluiten’’. Rob Verboom, 
mentor taalklas 3.  
Het afstudeeronderzoek dat geschreven is, bestaat uit het beantwoorden van de volgende 
hoofdvraag: Wat kan de jongeren uit de taalklassen van het PCC Oosterhout helpen om meer 
inzicht en overzicht te krijgen in het Nederlandse onderwijssysteem? De informatie is verzameld 
aan de hand van veld- en literatuuronderzoek.       Uit de drie deelvragen blijkt dat de 
taalklasleerlingen op verschillende manieren ondersteuning krijgen bij het kiezen van 
vervolgonderwijs of het maken van een beroepskeuze. De leerlingen kunnen een beroepskeuzetest 
afnemen, deelnemen aan de oudergesprekken, een ex-taalklassenmiddag bijwonen waar ex-
taalklassers vertellen welke opleiding zij 
gevolgd hebben, het gesprek aangaan met de 
mentor en samen met ouders/verzorgers een 
ouderavond bezoeken.  
De verschillende niveaus binnen de 
taalklassen  Binnen de drie taalklassen op het 
PCC Oosterhout zijn er verschillende niveaus, 
hiernaast weergeven (geïllustreerd door Rob 
Verboom, mentor taalklas-3).  Op het moment 
dat de leerling amper onderwijs heeft gehad en 
analfabeet is start hij of zij in de alfabetisering 
klas: taalklas-3. Op het moment dat de leerling 
geleerd heeft om te lezen en schrijven en 
daarbij over voldoende schoolse vaardigheden 
beschikt, stroomt hij of zij door naar taalklas-2,  om vervolgens door te stromen naar taalklas-1. 
Vanuit taalklas-3 is gebleken dat de doorstroom plaatsvindt naar het praktijk- of speciaal onderwijs, 
of naar taalklas-2. Bij de doorstroom vanuit taalklas twee, gaat het grootste gedeelte naar het mbo 
entree. Voor de taalklasleerlingen die naar het mbo entree gaan, zijn er Loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding (LOB) lessen georganiseerd die deze jongeren voorbereiden op het mbo entree. 
Daarnaast is er nog een gedeelte vanuit taalklas-2 die doorstroomt naar taalklas-1. Tenslotte vindt 
er vanuit taalklas-1 een gefaseerde doorstroom plaats naar het regulier en gaat er een gedeelte 
naar het mbo entree.  
De doorstroom naar vervolgonderwijs            
Rob Verboom (mentor taalklas 3) illustreerde 
tijdens het interview wat de voor- en nadelen 
zijn bij de doorstroom naar het 
vervolgonderwijs. Aan de linkerkant zijn de 
voordelen weergeven, aan de rechterkant de 
nadelen. 
 De medewerkers van het taalklassenteam zijn 
tevreden over de doorstroom vanuit taalklas-1 
naar het regulier. Wat betreft de doorstroom 
naar het mbo entree, praktijk- of speciaal onderwijs, geven de medewerkers aan dat meerdere 
doorstroommomenten kan zorgen voor een snellere doorstroom binnen de 3 taalklassen. Daarnaast 
is het taalklassenteam afhankelijk van het Samenwerkingsverband bij de doorstroom naar het 
praktijk- of speciaal onderwijs, aangezien het Samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring kan aangeven (Onderwijsgeschillen, z.d.). Voor het mbo entree geven de 
medewerkers aan dat er nu niet voldoende tijd en lesuren beschikbaar zijn om meer LOB lessen aan 
te bieden en de leerlingen op deze manier de leerlingen voor te bereiden. De verschillende factoren 
die invloed hebben op het leerproces van de taalklasleerlingen: Thuissituatie, culturele 
achtergrond, eventueel trauma, zijn ook onderzocht. Anton Horeweg beschrijft dat kinderen pas 
optimaal kunnen presteren en leren, als zij zich veilig voelen (Horeweg, 2016).  
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Advies                                                   
In dit afstudeeronderzoek is niet het perspectief van de taalklasleerlingen meegenomen, aangezien 
door de corona crisis, de leerlingen interviewen niet haalbaar was. Vandaar dat in het advies naar 
voren komt dat eerst het perspectief van de leerlingen onderzocht moet worden. Daarnaast wordt 
geadviseerd dat de lesmethoden van taalklas-3 tot en met taalklas-1, beter op elkaar moeten 
aansluiten. Hetzelfde geldt voor de lesmethoden van het praktijk onderwijs, het speciaal onderwijs 
en het mbo entree. Betere aansluiting van de lesmethoden kan namelijk zorgen voor een soepelere 
doorstroom. Ten slotte wordt geadviseerd om voort te zetten waar de taalklas medewerkers al mee 
bezig zijn wat betreft de ondersteuning bij het kiezen van vervolgonderwijs of het maken van een 
beroepskeuze. Hieraan toegevoegd kan nog worden dat de taalklasleerlingen praktische middagen 
gaan bijwonen, waarin zij kennis gaan maken met verschillende beroepen. De taalklasleerlingen 
kunnen een completer beeld krijgen als zij bijvoorbeeld naar de verhalen van een automonteur 
luisteren, vervolgens naar de auto gaan kijken en naar het verschillende gereedschap.  
Tot slot wil ik het taalklassenteam bedanken voor de openheid die ik ervaren heb tijdens de 
interviews.  
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Amanda Noordover                              “Veldwerk, werkt dat?” 

“Veldwerk, werkt dat?” Een praktijkonderzoek naar de invloed van 

buitenlessen op de motivatie van onderbouwleerlingen op het PCC Heiloo 
 

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: wat is het effect van het doen 

van veldwerk in de biologieles op de intrinsieke motivatie van de leerlingen in de eerste klas op het 

PCC Heiloo voor het vak biologie? Het doel van dit onderzoek is onderzoeken of de motivatie van 

leerlingen voor het vak biologie verhoogd kan worden wanneer zij les buiten de normale 

klassensituatie krijgen in de vorm van veldwerk. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat lessen 

buiten het klaslokaal motiverend werken voor leerlingen en studenten. Voorafgaand aan de 

veldwerkopdracht is er als nulmeting een motivatietest, de Intrinsic Motivation Inventory (IMI), 

afgenomen. Vervolgens hebben de leerlingen zelfstandig een veldwerkopdracht uitgevoerd. Na het 

uitvoeren van deze opdracht is de IMI nogmaals afgenomen en zijn de resultaten met elkaar 

vergeleken. Naast de IMI is er ook in beide klassen een groepsinterview met twee leerlingen 

afgenomen.  

Uit de resultaten is gebleken dat de veldwerkopdracht voor een verhoging van de intrinsieke 

motivatie van de leerlingen heeft gezorgd, maar dat het ook een lichte toename liet zien in het 

gevoel van druk en stress bij de leerlingen. In het interview gaven de leerlingen uit beide klassen 

aan dat volgens hen de motivatie voor de biologielessen hoger wordt wanneer er vaker van dit soort 

opdrachten en buitenlessen gegeven worden.  

De aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen zijn het vaker implementeren van veldwerk in 

de biologielessen. Zowel de docenten zelf, de schoolleiding en de lesmethoden wordt aanbevolen 

om meer gebruik te maken van buitenlessen en veldwerkopdrachten.  

 

 

 

Amanda Noordover - "Veldwerk, werkt dat?" - Presentatie  

https://www.youtube.com/watch?v=cCbOqKpuHRU&feature=youtu.be
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Wytze Bernards            Sport, bewegen en presteren op school 
In dit onderzoek is onderzocht of er een relatie is tussen motoriek en cognitie aan de hand van 

opleidingsniveau en schoolprestaties. Tevens is onderzocht of er een relatie is tussen motorisch 

niveau van leerlingen en hun wiskunde cijfers. Aan het onderzoek namen 90 middelbare scholieren 

deel met een leeftijd tussen de 12 en 15 jaar. 

  

Het motorisch niveau is gemeten aan de hand van de recent ontwikkelde MQ-scan. Deze maakt deel 

uit van het ASM-model. Om het cognitieve niveau te bepalen is uitgegaan van het schoolniveau en 

vervolgens van de gemiddelde score op de cognitieve vakken uit periode een en twee van het 

schooljaar. 

  

Er is een significant verschil gevonden tussen twee verschillende groepen wat betreft 

opleidingsniveau op de score van de MQ-scan (F(2,87)-3,463; p=0,036). De leerlingen uit de 

HAVO/VWO groep scoren hierbij significant beter dan de deelnemers uit de Kader/TL groep (p= 

0,011). Tussen de andere groepen bestaat geen significant verschil (p=0,141 en p=0,531). Uit de 

Pearson’s correlatie test is geen significant verband gebleken tussen MQ-scan en gemiddelde 

schoolresultaten van de cognitieve vakken (r = 0,074; p = 0,489). Ook tussen de gemiddelde 

wiskunde cijfers en de MQ-scan is geen significant verband gevonden (r = -0,029; p = 0,785) 

  

Op basis van de resultaten van deze studie zou geconcludeerd kunnen worden dat het 

opleidingsniveau bepalend is voor de score op de MQ-scan van leerlingen tussen 12 en 15 jaar. 

Binnen een opleidingsniveau is het echter niet zo dat leerlingen betere prestaties halen op de MQ-

scan als zij hogere cijfers halen op cognitieve vakken. Ook is er geen relatie aangetoond tussen de 

MQ-scan en de wiskunde cijfers. 

Voor vervolgonderzoek is aan te bevelen met meer deelnemers te werken. Daarnaast is het 

interessant om specifieke cognitieve functies tegen de resultaten van de MQ-scan af te zetten. Het 

is de vraag of resultaten op cognitieve vakken daadwerkelijk de cognitieve mogelijkheden van 

leerlingen weergeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytze Bernards - Sport, bewegen en presteren op school - presentatie 

  

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=12FCB25E5743B9E7!6902&ithint=file%2cpptx&authkey=!AtcAW0wgfXHe0zo
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Jolein Hoogakker                               Burgerschap in de school   
Inleiding 

Voor mijn opleiding docent Engels heb ik op verzoek van het PCC  onderzoek gedaan naar het thema 

burgerschap in de school. Burgerschap is een verplicht onderdeel van het curriculum en het PCC 

wilde graag weten of er aan dit thema voldoende aandacht wordt besteed en op welke manier er 

lessen ontworpen konden worden om het thema in de klas uit te diepen.   

Hoofdvraag 

Op welke wijze kunnen er lessen ontworpen worden die de leerlingen van klas 2 H/V meer bewust 

maken van de maatschappij waarin zij leven zodat er voor hen een duidelijk beeld ontstaat over het 

thema “burgerschap” zoals dat door de regeringen is opgedragen aan de school.  

Conclusie 

Het is zowel uit theoretisch als praktijkonderzoek gebleken dat het thema burgerschap een breed 

begrip is. Hoewel er een grote diversiteit aan onderwerpen gerelateerd zijn aan het thema 

burgerschap komt het er in de basis op neer dat zowel de overheid als de school als hoofddoel voor 

ogen heeft dat een leerling na afloop van zijn schoolcarrière de maatschappij in gaat als een 

persoon die zichzelf kent en weet waar hij voor staat: Een burger die kennis heeft over het 

Nederlandse rechtssysteem met al zijn rechten en plichten. Een burger die de kennis bezit over 

rituelen en gewoontes van mensen uit andere culturen plus in staat is om verschillen tussen 

medeburgers te accepteren en compromissen te sluiten zodat iedereen op een prettige wijze samen 

kan leven.  

De visie van de school benoemt al deze element en de vakdocenten en afdelingsleiders geven aan 

dat er al vele projecten en lessen in het curriculum bestaan die deze onderwerpen raken. 

Leerlingen hebben er moeite mee de burgerschap thema’s te herkennen en leggen uit zichzelf de 

link niet tussen de lessen en hun toekomst als burger. De leerling enquête levert hier het bewijs 

voor, geen enkele leerling begrijp precies wat de term burgerschap inhoudt.   

Wat opvalt is dat er tijdens de mentoruren en gastlessen veel aandacht is voor de sociale 

ontwikkeling van de leerlingen en het bevorderen van de sociale cohesie binnen de groep. Uit de 

enquête onder leerlingen komt dan ook naar voren dat de leerlingen vinden dat ze zich goed kunnen 

inleven in anderen en goed voor zichzelf en anderen op kunnen komen als dat nodig is. Er zou 

echter nog gewerkt kunnen worden aan het naar ieders tevredenheid oplossen van conflicten. 

Tijdens de mindmap gaven leerlingen bovendien aan dat er niet zo veel aandacht is voor hun 

toekomstperspectief en de rol die zij in de maatschappij gaan innemen. Uit de enquête bleek dat 

een groot deel van de leerlingen redelijk passief omgaat met hun directe omgeving. Meedenken en 

anderen stelselmatig hulp bieden is nog een uitzondering.    

Er is redelijk veel aandacht voor de pluriforme samenleving tijdens de lessen AK en GS en het 

projectvak LEVO. De resultaten van de enquête voor leerlingen en de mindmap tonen aan dat 

leerlingen al behoorlijk op de hoogte zijn van de culturele diversiteit en ook omgaan met mensen 

uit andere culturen.  

De kennis over het Nederlandse politieke systeem is redelijk maar nog niet optimaal. De term 

democratie wordt door de leerlingen herkend en ze weten er wel iets van. Dit is niet vreemd omdat 

zowel de docent geschiedenis als de docent Nederlands hebben aangeven dat zij daar dit schooljaar 

nog aandacht aan moeten besteden. Immers het schooljaar was bij de start van dit onderzoek nog 

maar net begonnen.                   

Voor klas 2H/V komt het erop neer dat het verstandig is om meer aandacht te besteden aan het 

leggen van de link tussen lessen die in het thema staan van burgerschap en hun toekomstige leven 

in de burgermaatschappij. Dus meer duidelijkheid over het doel van de lessen. Omdat de 

onderwerpen sociale cohesie en de pluriforme samenleving al veel aan de orde zijn gekomen en ook 

goed beklijven bij de leerlingen zou het verstandig zijn om een project of lessen serie te ontwerpen 

die relatie heeft tot het onderwerp democratie. Binnen dit thema zou er specifieke aandacht 

besteed kunnen worden aan persoonlijke ontwikkeling en wensen, bijvoorbeeld door een eigen 
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partij op te richten. Wat vind ik belangrijk? Wat heeft de maatschappij nodig? Er zou ook geoefend 

kunnen worden met het sluiten van compromissen na een debat (conflict) of verkiezing. Dus de 

persoonlijke ontwikkeling, de theorie en praktijk van democratie samengevoegd.  

De werkvorm “project” is volgens de theorie (SLO, 2019) uitermate geschikt omdat verschillende 

vakken samen een onderwerp vanuit verschillende perspectieven kunnen belichten en daarmee de 

relatie tussen de vakken en het thema duidelijker maken voor de leerling. Het praktijkonderzoek 

wijst uit dat docenten al ervaring hebben in het werken met projecten. Zij hebben daar zelf voor 

gekozen, dus lijken dat een prettige werkvorm te vinden.   

Korte omschrijving van het beroepsproduct 

Het product dat ik heb ontwikkeld is een website. Deze website is onderdeel van het vak beeldende 

vorming.  

De leerlingen krijgen eerst een introductie les over democratie van de GS docent, daarna richten zij 

in kleine groepje een eigen politieke partij op met een eigen programma, dit programma sluit aan 

bij de persoonlijke voorkeur (aansluitend op het praktijk onderzoeksresultaat) van de leerlingen. Zij 

maken dit programma op een website. Beeldende vorming verzorgt hier het creatieve deel terwijl 

Nederlands en Geschiedenis de argumentatie en programmaonderdelen voor hun rekening nemen. 

Vervolgens gaande leerlingen onderling in debat over de argumenten (Ne) terwijl de kiezer ernaar 

komt kijken. Dit zijn onafhankelijke mensen uit de wijk of omgeving van de school (volgens de SLO 

is het goed om de omgeving van de school erbij te betrekken) Na het debat volgt een officiële 

stemming, wie heeft de beste website en heeft het debat goed doorstaan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar de website voor leerlingen 

Jolein Hoogakker - Burgerschap in de school - Website voor leerlingen 

 

Link naar mijn presentatie over het onderzoek 

Jolein Hoogakker - Burgerschap in de school - presentatie 

https://sites.google.com/edu.pcc.nu/beeldende-vorming/homepage-introductie
https://drive.google.com/file/d/1jqXDB4ScUGas3oJxvcmt0kZqAuDlXu_z/view?usp=sharing
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