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Beste lezer,

Voor je ligt de tweede editie van het ‘opbrengstenboekje’ van Opleiden in 
de school van het PCC. Ik ben er trots op dat het ons ook dit jaar is gelukt 
om tot dit mooie product te komen.

Al vanaf de oprichting is het PCC een actieve deelnemer van de Acade-
mische Opleidingsschool Noord-Holland West, de AONHW. Op de AONHW 
worden studenten opgeleid tot volwaardige docenten voor uiteenlopende 
vakken en in het eerste- en tweedegraads gebied; de bijzonderheid van 
de AONHW is dat onze studenten een onderzoek uitvoeren, waarbij we 
hopen dat de resultaten kunnen leiden tot concrete verbeteringen in het 
onderwijs. Zeker op het PCC wordt hier veel aandacht aan besteed en de 
studenten krijgen, door op een onderzoekende manier naar het onderwijs 
te kijken, een bredere blik op hun toekomstige werk.

In dit boekje verzamelen we de resultaten van de onderzoeken van een 
aantal van onze studenten, en daarnaast rake observaties van werkplek-
begeleiders (dat zijn de docenten die studenten begeleiden) en anderen 
die bij de AONHW betrokken zijn en ervaringen van studenten: de erva-
ringen lopen wijd uiteen, ook door de zeer verschillende startpositie van 
de auteurs. De een komt snuffelen, de ander komt een volledige opleiding 
afronden.

In dit bijzondere jaar heeft niet iedereen een bijdrage aan dit boekje kun-
nen leveren; er is altijd veel te doen, en dit jaar al helemaal. De belang-
rijkste bijdrage van onze collega’s, de werkplekbegeleiders, is echter dat 
zij de studenten hebben begeleid en in elk van de stukken is te lezen dat 
het vertrouwen en de warmte die daarbij werd uitgestraald een heel be-
langrijk element is geweest voor een geslaagde stage. Heel veel dank dus 
aan alle werkplekbegeleiders! 

Ik wil tenslotte iedereen die bijgedragen heeft aan dit boekje hartelijk 
danken en ik wens de afgestudeerden heel veel succes en plezier 
bij hun carrière in het onderwijs!

Harold Ansink 
Directeur PCC Het Lyceum 
Portefeuillehouder OPLIS 
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Schoolopleider in Corona-tijd
Het begeleiden van studenten in een periode waarin zoveel verandering 
plaatsvond in de school was de grootste uitdaging van afgelopen jaar. Ik 
maakte mij grote zorgen, zorgen die gedeeld bleken door de vakdidactici, 
instituutsopleiders en mentoren aan de VU / UvA en HvA. Hoe moest ik in-
tervisie begeleiden op afstand? Konden de studenten wel voldoen aan alle 
eisen van de opleiding? Meerdere zoom-vergaderingen verder werden er 
wel wat aanpassingen gedaan aan curriculum en inhoud van het opleiden in 
de school, maar voor het afronden van het werkplekleren moest toch aan 
alle eisen worden voldaan. 

De studenten die in augustus zijn begonnen met hun stage konden gelukkig 
voor de klas beginnen maar moesten vanaf november overstappen op digi-
taal onderwijs. Toen kwamen wel een aantal kernproblemen boven zoals: 
Hoe kun je een student beoordelen op orde houden tijdens een online les? 
Moet je een student afrekenen op het wel of niet aanwezig zijn van digita-
le vaardigheden, wetende dat de praktijk na dit jaar waarschijnlijk anders 
zal zijn? Heeft een student überhaupt genoeg ervaring na een jaar online 
lesgeven om daarna beoordeeld te worden als start-bekwame docent? 

Mijn angst bleek ongegrond. De studenten ontwikkelden zich - vooral met 
hulp van hun werkplekbegeleiders - sneller dan ik had durven dromen. Ze 
stelden zich flexibel op, ontwikkelden de mooiste afwisselende online les-
sen maar waren wanneer nodig ook fysiek aanwezig. Misschien lag voor hen 
de grootste uitdaging nog in het innemen van de rol van ‘leerling’ tijdens 
hun eigen online colleges. Waar de studenten snel merkten dat ‘college ge-
ven’ aan leerlingen geen nut had, stapten zij over op online werkvormen, 
platformen voor afwisselende didactiek, werden lessen leuk en sloten aan 
op de leefwereld van de leerlingen. Deze skills leek een deel van de onder-
wijzers op de instituten niet te hebben ontwikkeld. 

Net als bij onze leerlingen moet komende jaren blijken wat deze studen-
ten eventueel ‘gemist’ hebben. Aangezien de kern van het begeleiden dit 
jaar vooral gericht was op het flexibel om kunnen gaan met veranderingen 
in de klas, het lesgeven en het docentschap, schat ik in dat eventuele 
hiaten snel opgelost zijn. Mijn dank gaat hierin vooral uit naar de werk-
plekbegeleiders. Alle collega’s hadden een pittig jaar vol veranderingen. 
Dat er genoeg mensen waren die tijdens deze periode de begeleiding van 
een student op zich wilden nemen en dit bleven doen terwijl de ene na de 
andere verandering zich aandiende is bewonderenswaardig. Mijn dank naar 
jullie toe is dan ook groot.

Met trots kan ik dus zeggen dat de leraren in opleiding die in 2020-2021 
hun stage op PCC Het Lyceum hebben gelopen een fantastisch jaar hebben 
gedraaid en dat het team van collega’s dat de begeleiding van deze men-
sen op zich heeft genomen een megaprestatie heeft neergezet. 

PCC Het Lyceum 4

Aan het woord, schoolopleider
Colette Bakkes:

PCC Het Lyceum
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Op de keuzeminor waren we niet met veel dit jaar. Als van alle derdejaars 
op een opleiding slechts 18 studenten kiezen voor het voortgezet onder-
wijs is dat best schokkend laag. De keuzeminor speciaal onderwijs had 
bijvoorbeeld maar liefst 35 studenten. Is het verschil tussen VO en PO dan 
zo groot dat het studenten afschrikt? Voor mij in ieder geval niet. Ik kwam 
hier met een duidelijk doel voor ogen. Is het VO een logische vervolgstap 
voor mij om te maken na het PO?

Verschillen
Vooraf valt natuurlijk te voorspellen dat de verschillen groot zullen zijn. 
Niet alleen in de leeftijdscategorie waar les aan wordt gegeven, maar ook 
de didactische werkvormen, de administratieve taken en je collega’s ver-
schillen enorm. Wat mij onder andere opviel, was het diff erentiëren. Zelf 
heb ik ervaren dat dit in het VO lastig toepasbaar is, iedereen is tenslotte 
al naar niveau ingedeeld. Waar kun je dan nog wel in diff erentiëren? Elke 
leerling die wij les geven is uniek. Oftewel, zouden we niet op persoonlijk-
heid kunnen diff erentiëren? De leerling die het beste leert door te luiste-
ren de stof in verhaal vorm geven en de leerling die het beste leert door 
te schrijven juist een verslag laten typen. Kortom, leerlingen hun eigen 
talenten laten inzetten om de stof tot zich te krijgen. Dit probeerde ik uit 
in de vorm van een praktische opdracht. De leerlingen mochten elke vorm 
van presenteren gebruiken die ze konden verzinnen. Op die manier heb ik 
twee groepjes gehad die een website bouwde rondom hun onderwerp en 
een groepje die een fi lmpje inleverde in plaats van een power point.

Echter, het aller grootste verschil is misschien wel het verschil in de func-
tie. Op het VO is de functie van de docent kennisoverdracht. Op het PO 
zijn we met hele andere dingen bezig. De voornaamste taak van ons als 
docent op het PO is persoonlijkheidsontwikkeling. Hoe sturen wij onze 
leerlingen naar het VO toe en hoe zorgen we ervoor dat het waardige bur-
gers worden? 

Iets voor mij?
Mijn stage hier op het PCC loopt zo langzamerhand op zijn einde. De grote 
vraag is nu: is het VO iets voor mij? Aan de stage zal het absoluut niet lig-
gen. Het vertrouwen dat ik meteen kreeg van mijn mentor, de band met 
het team en de werkzaamheden die ik kreeg waren fantastisch. Maar toch 
ontbreekt er iets. Van september 2020 tot december 2020 stond ik twee 
dagen full time voor een groep 6. Geen dag was hetzelfde en elke dag be-
leefde ik wel weer iets nieuws. Dit kwam grotendeels omdat de lessen die 
ik elke dag gaf verschilden met de lessen die ik al gegeven had. Op het VO 
werkt dit naar mijn idee anders. De lessen die ik gaf leken veel op elkaar. 
Eerst voerde ik de les uit bij 1A2, vervolgens herhaalde ik het “trucje”, 
met kleine aanpassingen, bij 1H1. Daarnaast begon ik het full time les ge-
ven toch wel te missen. Soms voelde het alsof ik meer met administratie 
bezig was dan echt lesgeven. Maar het aller meeste miste ik die persoon-
lijkheidsontwikkeling en de hechte band die je kan opbouwen gedurende 
een jaar met één klas. 

Dan klinkt het nu misschien alsof deze stage voor niks was, maar dat is niet 
waar. Zodra ik de kans krijg om VO met PO samen te kunnen doen zal ik die 
kans meteen grijpen. Het VO heeft dan ook zeker een goeie indruk bij mij 
achtergelaten. Daarnaast is het altijd fi jn om te weten waar je leerlingen 
aan toe zijn na groep 8, als ze de grote stap gaan maken. 

Bart Korver

Ervaring PABO student in zijn 
minor docent VO
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Leren lesgeven met zonder leerlingen
Wat ben ik blij dat alle leerlingen weer op school zijn! Niet alleen omdat ik 
hen zelf gemist heb, maar ook omdat ik het gevoel had dat Eva haar stage 
toen pas echt begon. Want waar bestaat ons vak eigenlijk nog uit als we 
niet kunnen werken met een hele klas die fysiek aanwezig is? De dynamiek 
in een klas maakt lesgeven voor mij juist uitdagend en interessant. Daar 
kun je niet over leren uit de boeken, dat moet je ervaren. 

In de eerste maand van Eva haar stage gaf ik alleen aan 5H fysiek les. De 
lessen aan 4H waren nog volledig online. We waren in het onderwijs en als 
school zoekende naar de minst slechte manier van aangepast onderwijs in 
corona tijd. Eigenlijk veranderde er iedere week wel iets in onze manier 
van lesgeven. Eva heeft goed kunnen helpen in de online lessen door wat 
leerlingen apart te begeleiden in een meet. En toen werd besloten om de 
5H klassen op te delen en in twee verschillende lokalen tegelijk les te ge-
ven, was ik ook erg blij met een extra paar handen en ogen. Lastiger vond 
ik de situatie waarin ik een hybride docent werd en tegelijk aan een deel 
van 4H fysiek en online lesgaf. De keuze om een van ons de onlinegroep te 
laten bedienen leek vanzelfsprekend. Alleen zou het dan wel nog langer 
duren voordat Eva fysiek les zou kunnen geven. 

Dat je als docent flexibel moet zijn heeft Eva zeker ervaren. En misschien 
was het voor haar ook niet verkeerd om haar stage op deze manier rustig 
op te bouwen naar de fysieke les aan een hele klas? Want voor een stagiair 
is dat toch de grootse uitdaging. Gelukkig kan Eva haar stage nu echt be-
ginnen! 

Sinds februari loop ik stage op PCC Het Lyceum. De eerste maanden zijn 
ontzettend leerzaam en bijzonder geweest. Ik loop stage bij de vakken 
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. Maatschappijleer is 
natuurlijk een verplicht vak en dat heb ik dan ook zelf gehad op de mid-
delbare school. Maatschappijwetenschappen wordt echter niet op elke 
middelbare school aangeboden, zo ook niet op mijn middelbare school. 
Ik heb een bachelor media en cultuur en heb een premaster gevolgd met 
sociologie en politicologie vakken. Maar de inhoud van het vak is relatief 
nieuw voor mij. Naast dat ik dus veel leer over pedagogiek, didactiek en 
wat het precies betekent om docent te zijn, leer ik ook de inhoud van het 
vak maatschappijwetenschappen. Tijdens de voorbereiding van mijn lessen 
denk ik niet alleen na over het ontwerpen en de opbouw van de les, maar 
moet ik dus ook eerst de inhoud eigen maken. Gelukkig word ik ontzettend 
goed begeleid op het PCC. Ik had zeker een paar weken nodig om te accli-
matiseren en het vak te leren kennen, maar ook om weer te wennen aan 
een drukke omgeving na bijna een jaar online les te hebben gehad. 

Geobserveerd
Daarnaast heb ik veel lessen geobserveerd van mijn werkplekbegeleider 
waardoor ik eigenlijk weer in de rol van leerling zat. De sectie maatschap-
pijleer stuurt mij gelukkig ook materiaal toe en als ik vragen heb kan ik 
altijd bij hun terecht. Daarnaast kan ik ook altijd terugvallen op mijn 
studiegenoten die wel maatschappijwetenschappen hebben gehad, of een 
bachelor hebben die beter aansluit bij het vak. 

Eva van Lunteren

Van media en cultuur naar 
docent maatschappijleer

Aan het woord, werkplekbegeleider
Wanda Hoogenhout:



PCC Het Lyceum 10 11 PCC Het Lyceum

Een half jaar geleden heb ik besloten de Educatieve minor te volgen als 
vrij onderdeel van mijn Bacheloropleiding Economie & Bedrijfseconomie. 
De inhoud van het vrije onderdeel bepaal je helemaal zelf. Je kan kiezen 
uit vele verschillende minors, je kan in het buitenland studeren of je kan 
stagelopen. Ik heb gekozen voor de Educatieve minor om meer zicht te 
krijgen in het onderwijs. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe het is om als 
docent voor een klas te staan en deze minor was de ideale gelegenheid om 
een voorproefje te nemen in het onderwijs. Niet alleen wordt deze minor 
beloond met 30 studiepunten, maar je krijgt ook een tweedegraads lesbe-
voegdheid. Al snel had ik mijn keuze gemaakt.

Nadat ik mij had ingeschreven voor deze minor, kreeg ik al snel een stage-
school toegewezen: het Petrus Canisius College in Alkmaar. Ik kreeg twee 
klassen toegewezen om les te geven, eerst een 3 vwo extra klas van mijn 
werkplekbegeleider Maarten Kraak en later nog een 2 havo/vwo klas van 
mijn andere begeleider Jochem Post. In het begin vond ik het lesgeven nog 
best spannend. Ik stond voor het eerst alleen voor een klas een heel lesuur 
lang. Na verloop van tijd begon ik al aardig te wennen aan de klassen en 
was de spanning al verdwenen. 

Geleerd van het lesgeven
Ik heb vooral geleerd dat het niet alleen belangrijk is dat je de stof uitlegt 
aan de leerlingen, maar ook het pedagogisch handelen heel belangrijk is. 
De aandacht gaat vooral naar de leerlingen en daar ben je soms de hele 
les mee bezig. In het begin was dit nog wennen voor mij; ik vond het lastig 
om met bepaalde situaties om te gaan in de klas. Na iedere les heb ik ook 
actief de lessen besproken met mijn werkplekbegeleiders en heb ik feed-
backpunten serieus opgenomen voor mijn vervolglessen. Hierdoor heb ik 
gemerkt dat de lessen steeds beter gingen. Ik raakte gewend aan bepaalde 
situaties en kon daardoor beter handelen. 

Plezier
Het belangrijkste vind ik zelf het plezier hebben in het lesgeven. Nadat ik 
de leerlingen beter leerde kennen, werd het lesgeven voor mij makkelijker 
en begon ik ook steeds meer plezier te krijgen in het lesgeven. Ik heb hele 
leuke, gezellige en enthousiaste leerlingen lesgegeven het afgelopen half 
jaar en heb dit met veel plezier gedaan. 

Al met al ben ik blij dat ik voor deze minor gekozen heb. Ik heb heel veel 
dingen geleerd in het afgelopen half jaar. Momenteel zit ik nog niet te 
denken aan een vervolgopleiding (1e graad), omdat mijn focus nu ligt op 
het afronden van mijn bacheloropleiding. Wel overweeg ik om later wat 
te doen in het onderwijs, bijv. in deeltijd werken als docent in combinatie 
met een masteropleiding. Dit komt voornamelijk door de positieve ervaring 
die ik heb opgedaan in het afgelopen half jaar. 

Vahdet Özsin

Hoe is het om docent te zijn?
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Dit onderzoek heeft betrekking op de moeite die wiskundeleerlingen in 
de brugklas havo ondervinden bij het reken met letters (algebra). Voor 
leerlingen is dit een grote nieuwe stap omdat ze voorheen alleen hebben 
gerekend met cijfers. Doordat het rekenen met letters een grote stap is, 
maken ze allerlei verschillende fouten. Dit is eigenlijk alleen goed aan het 
pakken met diff erentiatie.

Bettermarks
Op basis van een theoretische en empirische verkenning komt naar voren 
dat het adaptieve leersysteem bettermarks alleen terugkoppelt of een 
antwoord goed of fout is en geen goede foutenanalyse uitvoert (betreft 
het een typefout, berekeningsfout, leesfout, misconceptie, etc.). Dit zorgt 
ervoor dat de directe feedback die een leerling krijgen vaak niet passend 
is. Dat frustreert de laagpresterende leerlingen enorm omdat zij van bet-
termarks dan de hele instructie, die best lang kan zijn, opnieuw moet gaan 
bestuderen. Bij deze leerlingen heeft dat een negatief eff ect heeft op de 
motivatie en self-effi  cacy, en hiermee dus op het leren. Dit heeft geleid tot 
de volgende ontwerphypothese

Als ik het probleem dat er veel verschillende soorten fouten gemaakt wor-
den bij het rekenen met letters (algebra) bij de eerste klas havo (C1H2) 
aanpak door de laagpresterende leerlingen te voorzien van persoonlijk 
gerichte formatieve feedback opgesteld aan de hand van de analyse van 
de resultaten uit het adaptieve leersysteem bettermarks, dan verwacht 
na deze interventie dat deze leerlingen bij het proefwerk minder fouten 
maken en gegroeid zijn in self-effi  cacy en motivatie.

Ik ga het eff ect hiervan meten door vier weken lang elke woensdag een 
interventie te laten plaatsvinden in de laatste 30 minuten van de les. De 
klas gaat dan zelfstandig werken en de selectiegroep (laagpresterende 
leerlingen) wordt voorzien van individuele feedback die ze gelijk moeten 
oppakken.

Durk Jan de Bruin

Adaptief leersysteem bettermarks

Voor het meten van het eff ect op de leerresultaten maak ik gebruik van 
een Interventiegroep en een controlegroep. En voor het meten van de 
motivatie en self-effi  cacy (leerervaring) maak ik gebruik van voormeting 
en nameting. Voor de metingen gebruik ik drie instrumenten, namelijk: 
inhoudsanalyse, time on task report en vragenlijsten. 



PCC Het Lyceum 14 15 PCC Het Lyceum

Het kortetermijngeheugen kan maar een beperkte hoeveelheid informatie 
opslaan. Dit geheugen wordt ook werkgeheugen genoemd. Alle informatie 
waarvan wij verlangen dat de leerlingen het opslaan in het lange termijn 
geheugen, moet via het werkgeheugen gaan. Ook als de leerlingen op-
drachten proberen op te lossen, moet eerst de informatie van de opdrach-
ten geladen worden in het werkgeheugen. Door de afhankelijkheid van het 
werkgeheugen voor het onderwijs, is het raadzaam om middelen in te zet-
ten, die zoveel mogelijk onnodig belasting van het werkgeheugen voorko-
men. Cognitive Load Theory (CLT) is zo’n middel. De cognitieve belasting is 
de hoeveelheid informatie die de leerling opgeslagen heeft in het werkge-
heugen. Binnen de theorie worden drie soorten belastingen onderscheiden, 
intrinsic belasting is de complexiteit van de informatie zelf. Deze belasting 
is onvermijdelijk en maakt deel uit van de stof. Germane belasting heeft 
te maken met het verwerken van informatie van het werkgeheugen naar 
het lange termijn geheugen. Het is Germane belasting die wij graag willen 
bij de leerlingen, maar daartegenover bestaat er ook extraneous belasting. 
Dat is onnodige informatie die niet bijdraagt aan het leer proces, denk 
bijvoorbeeld aan leerlingen die tijdens de les naar elkaar appen op hun 
mobiel. Maar ook de informatie die wij als docenten aanbieden kan thuis-
horen in de extraneous belasting.

J. Sweller de pionier van CLT, raadt onder andere twee hulpmiddelen aan 
om de cognitieve belasting te verlagen tijdens het maken van opdrachten. 
Dat zijn goal-free en worked example opdrachten. Bij worked example op-
drachten bestuderen de leerlingen voorbeelden die in de klas zijn behan-
deld. Bij goal-free opdrachten wordt niet aan de leerlingen gevraagd om 
een specifi ek antwoord te reproduceren, maar zijn ze vrij om zoveel moge-
lijk dingen binnen de opdracht van de les te herkennen en te bepalen.

Mischa Iping-Cusveller

Het inzetten van goal-free en 
worked example opdrachten

Als onderdeel van mijn onderzoek heb ik goal-free opdrachten ingezet bij 
één 5V klas en worked examples bij twee andere 5V klassen. Het onder-
zoek is uitgevoerd in drie lessen in elke klas. De volgende vraag stond cen-
traal: kunnen goal-free en worked example opdrachten bijdragen aan het 
verminderen van de cognitieve belasting van de lessen?

In de eerste les hebben 53 leerlingen meegedaan, in de tweede les 43 (15 
goal-free +28 worked examples) en in de derde les 45 (14+31) leerlingen. 
Meerdere middelen waren ingezet, zoals mini interviews met de leerlingen 
en een vragenlijst om de cognitieve belasting en hun leerervaring te me-
ten. Daarnaast werd het succes van de antwoorden gecontroleerd. 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat het inzetten van goal-free en 
worked examples geen signifi cant eff ect had op de cognitieve belasting en 
op door hun zelf beoordeelde leerervaring. Echter was de hoeveelheid cor-
recte antwoorden wel toegenomen bij beide typen opdrachten. In het in-
terview hebben de leerlingen allemaal aangegeven dat de opdrachten wel 
aansluiten bij het onderwerp van die les. Verder dat ze veel concentratie 
nodig hadden bij opgaves binnen het vak natuurkunde, hier zouden goal-
free en worked examples opdrachten volgens de literatuur een belangrijke 
rol kunnen spelen, maar dit is niet naar voren gekomen in dit onderzoek. 
Wel kwam naar voren dat in alle opdrachten de hoeveelheid extraneous 
belasting lager lag dan de hoeveelheid germane belasting. Hieruit kunnen 
wij concluderen dat de opdrachten wel bijdragen aan het onthouden op 
lange termijn van de stof.
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De weg naar leraarschap via een educatieve minor (30 EC), gevolgd door 
een verkorte variant Master Leraar voorbereidend hoger onderwijs.

21 was ik toen ik voor het eerst voor een volle klas stond. De spanning 
vooraf, de bedenkingen over wat je gaat zeggen, hoe je het gaat zeggen, 
en de angst dat ze het klaslokaal verbouwen onder jouw toezicht; het 
spookt allemaal door je hoofd. Aan de andere kant, ik had me slechts voor 
een half jaartje toegelegd op dit uitprobeersel, dus wat zou het. Ik kon er 
zo mee stoppen als ik wilde. Niet dat dit zou gebeuren. Want ergens wil 
je er natuurlijk wel voor vechten. Jij wilt die toffe, leuke en inspirerende 
docent zijn die je nooit hebt gehad. 

Je begrijpt, de twijfels over wie ik was en wie ik wilde zijn, domineerde 
mijn innerlijke leven. Precies zoals het hoort op die leeftijd. Dat onder-
wijs wel interessant was, had ik eerder ondervonden tijdens een stage als 
sociaal werker op een Praktijkschool in Grootebroek. Er gebeurde veel, je 
leerde veel mensen kennen en als je mazzel had, waren er ook nog wat 
mensen gebaat bij je aanwezigheid. Overtuigd dat het moeite waard was, 
schreef ik mij in voor de educatieve minor op de UvA. Het was dezelfde 
universiteit waar ik eerder een studie Geschiedenis gedaan had en boven-
dien waren de benodigde punten voor deze bachelor al binnen. Lekker 
vrijuit studeren dus. 

Toch, zelf voor een klas staan, dat was andere koek. De verantwoordelijk-
heden kwamen al snel. Verantwoordelijkheden die ik, eerlijk is eerlijk, in 
het begin eigenlijk nog helemaal niet kon dragen. Ik woonde in een stu-
dentenhuis met 13 anderen waardoor bij thuiskomst de potten bier klaar 
stonden en was het voetbal en darten wat de klok sloeg. Mijn lessen waren 
slecht voorbereid en op dinsdagochtend kreeg ik geregeld opmerkingen 
over een kegel die het klaslokaal in zijn greep hield. Mijn stagebegeleider 
liet het allemaal gaan. Hij vond het nog geen eens zo slecht gaan. Sterker 

nog, hij vond het al heel wat dat ik er stond en de klas iedere keer 40 mi-
nuten bezig wist te houden met andere zaken dan Instagram, de recente 
resultaten van Alkmaar Zaanstreek en de leukste jongen van de klas. Na 
een maand of twee kwam de progressie. Ik bleef langer op school om mijn 
lessen voor te bereiden, keek huiswerk en toetsen na, en tijdens de colle-
ges kwamen werkvormen voorbij die ik implementeerde in mijn eigen les-
sen. Langzaam meer zeker was ik iets aan het doen wat zowaar op doceren 
leek. 

Nadat mijn interesse in en liefde voor het onderwijs gewekt was door de 
minor, volgde een rits baantjes die tegen het onderwijs aan schuurde. 
Eerst tentamen- en examentrainer, toen vaste docent van diverse lente-, 
herfst- en zomerscholen om te eindigen op een praktijkschool in Amster-
dam-West. Daar kreeg ik een jaar lang de rol toebedeeld van docent in 
burgerschap, biologie, Engels, (voetbal)geschiedenis, maatschappijleer, 
rekenen, informatica en spelling. De overige uren werden gevuld met 
werkzaamheden als stagebegeleider van diverse leerlingen. Een bijzonder 
dankbare taak. Het was deze ervaring waardoor een baan in het onderwijs 
plots een reëel toekomstbeeld werd. Zeker, je ziet ook het gemartel om 
je heen, de lange dagen die docenten maken, en de sporen die lastige 
overvolle klassen trekken op oververmoeide en gestreste collega’s. Maar 
wat mij vooral beklijfde was de schoonheid van het vak; de dynamische 
omgeving en de soms euforische gevoelens bij oprecht geïnteresseerde en 
dankbare leerlingen.

De minor vormt zodoende een aangename opstap en snuffelstage voor 
mensen die ver van het onderwijs af staan, maar er wel interesse in heb-
ben. Het kan de opmaat vormen voor een carrière in het onderwijs zonder 
de voor jongvolwassenen zo beklemmende voorwaarden en verwachtings-
patronen. 

Minor, paar jaartjes wachten, 
BINGO!

Lars van der Bel
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De Master Leraar voorbereidend hoger onderwijs was zodoende een logisch 
vervolg. Een groot voordeel daarbij was dat de opleiding wegens diverse vrij-
stellingen, als gevolg van tijdens de minor behaalde vakken, voor de helft 
werd ingekort. En het voordeel voor mijn nieuwe collega’s van het PCC in 
Alkmaar was dat zij er een stagiair bij kregen die zich in ieder geval comfor-
tabel voelde en staande hield voor een klas, al is dat wel maar voor een half 
jaar. Daarbij kon de focus binnen de begeleiding ook meer op het aanreiken 
en kritisch analyseren van didactische vaardigheden en leerstrategieën in 
plaats van de meer pedagogische, enthousiasmerende benadering. Al blijven 
de moed inpratende gesprekjes van tijd tot tijd nodig. Dat heb je nu een-
maal in een vak waar je gemoed in grote mate afhangt van een klas vol luie, 
onverschillige en domme klote kinderen die vaak ook ontzettend vrolijk, 
geïnteresseerd en geestig kunnen zijn. 

Afgaande heb op de bezielende begeleiding die ik heb genoten zijn er een 
paar zaken die me bij zijn gebleven en die ik graag zou willen aanraden aan 
iedereen met een stagiair aan zijn of haar zijde.

In de begeleiding is het belangrijk dat er sprake is van open en eerlijke rela-
tie. Bespreek wat er goed gaat in het onderlinge contact, en vooral wat niet, 
en wat de perceptie is van elkaar. Daarnaast is het zaak dat een student de 
verantwoordelijkheid en vrijheid ervaart die hoort bij een volwaardig docent 
en tegelijkertijd de feedback en input krijgt die past bij beginnend docent. 
Laat een student daarbij kennis maken met alle aspecten van een school. 
Van ellenlange sectie overleggen tot schoolreisjes naar Duinrell en van het 
nakijken van toetsen tot mentorgesprekken; laat de student de hoogte- en 
dieptepunten meemaken van een loopbaan in het onderwijs. 

Wees kritisch als het nodig is en als het kan. Is er sprake van een baaldag 
omdat er slecht is geslapen, slecht is voorbereid of omdat de klas gewoon 
tegenzit, leg dan de focus op de volgende les en tracht in grote lijnen advie-
zen te geven. Ging de les vrij aardig maar wel met enkele op- en aanmer-
kingen, grijp dan de mogelijkheid aan om kritisch te zijn op detailniveau. 
Probeer de lat dus altijd hoger te leggen en blijf prikkelen, maar blijf daar-
bij streven naar twee punten hoger en ga niet het onmogelijke verwachten. 
Probeer van een dubbeltje geen kwartje te maken, zo u wilt. 

En als laatste, maak als werkplekbegeleider dankbaar gebruik van de ken-
nis die studenten tot zich krijgen. Zowel vanuit het PCC, in de vorm van 
samenscholingen en intervisiebijeenkomst, als tijdens de studie worden 
onophoudelijk allerhande leerstrategieën en literatuur aangereikt die van 
toepassing kunnen zijn bij het aanvliegen van leerproblemen. Blijf expe-
rimenteren in de klas en geef ruimte voor nieuwe ideeën opdat studie en 
stage integreren op een manier die verder gaat dan de reguliere verslag-
jes. U kunt hier als werkplekbegeleider namelijk wel degelijk wat aan 
hebben.
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Was iedereen maar een student-collega … 
Met frisse moed begonnen we aan het nieuwe schooljaar, gebronsd en 
uitgerust.. klaar voor weer een nieuw jaar vol ontwikkelingen. Gezellige 
intervisiesessies op het zolderkantoor behoorde helaas al snel tot de onmo-
gelijkheden en ook het familiaire van een gewoon klaslokaal was lange tijd 
ver weg. Het thuisonderwijs was voor ons allemaal een uitdaging en dan 
helpt het heel erg als je als student al constant in een stand van ontwikke-
ling staat. Het is bij uitstek de studerende collega die zich al met vraagte-
kens rond het lesgeven door de school begeeft: ‘gaat dit werken?’ ‘hoe kan 
ik de les nogmaals aanpassen zodat deze nog beter aanslaat?’ ‘waarom lukt 
dit toch niet?’ Juist die onderzoekende houding maakt dat je beter in staat 
bent om tot aanpassingen te komen. 

Met veel bewondering heb ik de (online) lessen van studenten bekeken, 
steeds weer kwam ik er zelf met inspiratie uit. Inventief, open, positief 
kritisch, het zijn zomaar wat woorden die me te binnen schieten als ik 
hieraan terug denk. Ik gun iedere collega zo’n houding en dat is ook waar 
we als school voor gaan. Een omgeving waarin de lerende leraar aan het 
werk is. Blijvend op zoek naar nieuwe ideeën om het onderwijs te verbete-
ren. Bereid om te luisteren naar andermans inbreng en kritisch vanuit een 
onderzoekende houding. Komt deze aanbeveling wel overeen met de lite-
ratuur? Zijn er nieuwe inzichten die mijn handelen wellicht zouden kunnen 
(moeten?) veranderen? Of: ‘zo had ik het nog niet bekeken!’. Het was een 
lang, vermoeiend schooljaar. Ik hoop echter dat jullie allemaal, als je te-
rug denkt, toch vooral denkt aan hoe jij dit jaar hebt aangepakt. Positief, 
kritisch en met de juiste vraagtekens boven je hoofd. 

Veel succes en plezier in je verdere loopbaan in het onderwijs.

Aan het woord, schoolopleider
Martijn van der Gragt:

PCC Fabritius
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Eindelijk aanbeland in jaar 4 van de lerarenopleiding Engels.. Dit bete-
kende voor mij dat ik mocht beginnen aan mijn LIO-stage. En daar had ik 
onwijs veel zin in! In augustus mocht ik beginnen op PCC Fabritius. Na alle 
gebeurtenissen van afgelopen schooljaar wordt er vanaf dit jaar weer les-
gegeven in het eigen schoolgebouw. 

Ik heb dit jaar ontzettend veel geleerd en gedaan. Dit was voor mij het 
eerste jaar “echt” zelfstandig. Ik was na 3 jaar stages lopen nu ineens ver-
antwoordelijk voor mijn eigen klassen. Dat voelde best gek aan het begin, 
maar juist ook eigenlijk wel weer heel leuk. De samenwerking met Reg en 
Martina ging vanaf het begin ontzettend goed. Wanneer ik vragen had kon 
ik altijd terecht voor advies. Via deze weg heb ik enorm veel mogen leren. 
Aan het begin hele praktische zaken als “hoe zet je een cijfer in Magis-
ter”, maar later ook het in elkaar knutselen van rubrics, het uitzoeken van 
digitaal toetsen en het verzorgen van een online open-huis. Ik heb de be-
geleiding als erg nuttig ervaren. Ik voelde mij geen moment “de stagiaire 
Engels” maar werd behandeld als een collega. 

Lesson-study
Naast het lesgeven verdiepte ik mij dit jaar in de koppeling tussen fi ctie, 
empathie en burgerschapsonderwijs via een lesson-study. Hierbij gaat het 
niet om het analytische aspect van fi ctieonderwijs zoals dit normaliter veel 
aangeboden wordt, maar ligt de focus meer op een persoonlijk- ervarings-
gerichte benadering. Door middel van het gebruiken van fi ctie in de vorm 
van een grafi sche roman en creatieve hogere-orde vragen is het de bedoe-
ling dat leerlingen verschillende soorten en maten van empathie gaan ver-
tonen. En toen moest dit plotseling online uitgevoerd gaan worden.. 

Merel Heijne

Mijn jaar op het PCC Fabritius

Hoe meet je empathie bij leerlingen die de helft van de tijd hun camera 
niet aan hebben? Dit bracht ons voor een hele nieuwe uitdaging. Gelukkig 
is dit tot een goed einde gekomen. 

Ik kijk met een zeer tevreden gevoel terug op afgelopen schooljaar. Ik heb 
ontzettend veel geleerd op veel verschillende fronten en heb mogen wer-
ken binnen een onwijs fi jn en hecht team. Ik heb veel gehad aan de inter-
visies met Martijn en de andere stagiairs. 

Wie weet wat de toekomst zal brengen! 



PCC Fabritius 24 25 PCC Fabritius

Als derdejaars universitaire pabostudent heb ik het afgelopen half jaar als 
bijzonder ervaren door in plaats van op een basisschool, op een middelbare 
school te kunnen stage lopen. Door mijn stage ervaringen op de basisschool 
ben ik erachter gekomen dat ik het liefst voor oudere kinderen lesgeef.

Met deze keuzeminor wilde ik nog breder gaan bekijken of ik na mijn oplei-
ding niet het allerliefst voor middelbare klassen wil gaan lesgeven. Ik ben 
het PCC dankbaar voor de stageplek die zij mij hebben aangeboden, en 
heb op het PCC veel waardevolle ervaringen opgedaan die mij verder hel-
pen met het oriënteren van wat ik later het liefst wil gaan doen. 

Momenteel ben ik erg enthousiast over het beroep leerkracht op het VO, 
en zal het voor mij een serieuze optie zijn na het afronden van mijn hui-
dige opleiding. Tot slot vind ik deze keuzeminor VO voor pabostudenten 
erg handig, om zo tijdens je opleiding voor basisschool docent al breder te 
kunnen oriënteren op mogelijke beroepen die beter bij je kunnen passen.

Laurens Posch

PABO keuzeminor VO

Pieter Vos

1e jaars geschiedenis

Terug komen op je oude school om stage te lopen is een aparte ervaring 
met zowel voor- als nadelen. Een van die voordelen is de vertrouwde omge-
ving zo voelde ik me vrij snel op mijn gemak in de school. Dit heeft wel het 
nadeel dat het lastiger is om je niet als leerling te voelen. Vooral omdat 
veel van de leraren je eigen docenten zijn geweest. Gelukkig denk ik dat ik 
hier vrij goed doorheen ben gekomen. 

Er zijn nog wel meer dingen waar ik tegen aanliep zoals:
Ik had al vrij snel door dat ik tijdens het observeren van lessen niet naar de 
stof moest kijken maar hoe het gebracht werd. Dit was even een omschake-
ling en dit werd een valkuil waar ik soms nog intrapte.

En als laatste wil ik het hebben over omgaan met leerlingen vooral hier heb 
ik veel moeite mee gehad hoe ga je met de leerlingen om?

Op sommige momenten val je toch terug op hoe jezelf was al leerling en op 
andere momenten probeer je wat meer afstand te houden of een professi-
onele houding te gebruiken. Hierin moet ik nog een balans vinden die voor 
mij werkt, maar ik heb wel ontdekt wat ik denk te willen gebruiken. 

Het lijkt mij belangrijk om als vertrouwd aanspreekpunt over te komen 
zodat leerlingen altijd met al hun vragen en problemen naar jou toe durven 
te stappen. De uitvoering hier van is een tweede.

Maar dat moet goed komen.

Om eerlijk te zijn is het belangrijkste wat ik heb op gestoken meer ervaring 
en een beginnende kijk in hoe het is in een klas als jezelf geen leerling 
meer bent dat zal met wat meer ervaring ook wel goed komen.
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Aardrijkskunde – 2e jaar
Op het PCC Fabritius heb ik voor het eerst de stap van student naar docent 
mogen maken. In het begin is dit vooral lastig geweest, het is toch iets 
totaal anders van de leerlingenrol die ik altijd had gehad.  
“Mevrouw Bergsma” klonk toch wel heel erg gek voor een net afgestudeer-
de middelbare scholier. Tijdens mijn eerste halfjaar stage het vrij rustig 
aangedaan, ook vanwege de opkomst van Covid. Ik kreeg in deze tijd de 
ruimte om op eigen tempo rond te kijken met mijn nieuwe ‘docenten’ per-
spectief. Ik heb vele lessen mogen meelopen met verschillende collega’s. 
Hierdoor heb ik verschillende manieren van lesgeven maar ook verschillen-
de situaties kunnen bekijken. De collega’s op het PCC Fabritius zijn zeer 
verwelkomend, ik kreeg altijd de toestemming om bij lessen aan te schui-
ven. Ook kon ik altijd bij iedereen terecht met vragen over het onderwijs 
en heb ik daardoor veel kennis opgedaan. Mijn eerste halfjaar stage was 
dan ook zeer geslaagd geweest ondanks Covid. 

Het jaar daarop kreeg ik de mogelijkheid om opnieuw op PCC Fabritius 
stage te lopen. Ditmaal om de kennis, die ik had opgedaan tijdens het 
meekijken van verschillende lessen, zelf toe te passen. Ik kreeg een eigen 
(brug)klas toegewezen die ik het gehele jaar les zou geven. 

Nu is het april en komen we steeds dichter bij het einde van het school-
jaar. De afgelopen maanden ben ik samen met mijn eigen klas gegroeid en 
heb ik mezelf verder als docent ontwikkeld. In het begin heb ik echt voor 
de hele klas gestaan. Ik werd hierin goed begeleid; bijvoorbeeld bij het 
houden van orde en het hebben van een duidelijke lesstructuur. 

Hierna gingen we over op het online lesgeven. Deze overstap is voor ie-
dereen een lastige periode geweest. Hierin heb ik geëxperimenteerd met 
opgenomen video’s en het geven van live lessen. We hebben meerdere 
keren gesprekken kunnen voeren over het online lesgeven en hoe dat door 
andere gedaan werd. 

Gabi Bergsma

Het pad van een docent

Een vrouw aan het roer
Je hoort het vaak dat aardrijkskunde een mannen-vak is. Vage verhalen 
over “anders” opgebouwde dameshersenen, “anders” ontwikkeld ruimte-
lijk inzicht en slecht kaartlezende dames. Doordat meisjes in het voort-
gezet onderwijs bijna altijd van een man aardrijkskunde hebben, zouden 
zij deze vage verhalen kunnen gaan geloven. Misschien ben ik het zelf ook 
gaan geloven. 

Al jaren vraag ik expliciet om een vrouwelijke stagiaire. Vervolgens kreeg 
ik een bonte stoet mannen. Mannen die getraind zijn in het opboeren van 
aardrijkskundige feitjes. Toen was daar ineens Gabi Bergsma. Een vrouw. 
Haar eerste jaar stage stelde niet veel voor. Corona gooide roet in het 
eten. Van lesgeven kwam weinig terecht, maar haar handen jeukten. Dat 
kon niet anders betekenen dan een tweede jaar weer op PCC Fabritius 
stagelopen…en nu echt. Gabi werd verantwoordelijk voor een klas. Het 
hele jaar. De schrik sloeg haar om het hart, maar ze pikte het geweldig 
op. De band met de klas stond gelijk centraal. Gabi pakte dat op op een 
manier die mij versteld deed staan. Een charmante, niet autoritaire stijl. 
Met een voor het oog relaxte houding de les in huppelen, krijg ik niet voor 
elkaar bij een klas die ik niet ken. Zacht neuriën van tevredenheid, terwijl 
je de klas werkt aan een door jou bedachte opdracht. Was deze ontspan-
nenheid en charme aan te leren? Kan ík het leren? Ik heb misschien wel net 
zoveel van Gabi geleerd, dan zij van mij. Oh ja…geen nood. Ook Gabi kan 
aardrijkskundige feitjes opboeren. Er is maar één vereiste. Je moet een 
aardrijkskunde-nerd zijn. Dat zit bij Gabi wel goed.

Aan het woord, werkplekbegeleider
Remco Visser:
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3e jaars aardrijkskunde 
Mijn naam is Piet de Graaf, ik ben werkzaam op het PCC Fabritius. Ik volg 
de lerarenopleiding aardrijkskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en 
ik heb afgelopen leerjaar onderzoek gedaan voor de lerarenopleiding ge-
schiedenis. Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar vakintegratie 
binnen de maatschappijvakken.

Vakintegratie wordt vaak samengevat als het samenvoegen van verschil-
lende schoolvakken tot één, echter gaat het bij vakintegratie meer over 
de raakvlakken tussen schoolvakken die opgezocht en gebruikt worden 
om het geheel te verrijken. Tijdens mijn minor trok dit onderwerp mijn 
interesse en sprak ik met collega’s die vaak ook hun mening over het on-
derwerp al klaar hadden liggen. Toen in 2017 en 2019 de commissie Snabel, 
Curriculum.nu en Ons Onderwijs 2032 dit onderwerp opnieuw in de actu-
aliteit verscheen besloot ik te onderzoeken welke kennis, opvattingen en 
verwachtingen docenten binnen de mens en maatschappijvakken hebben 
over vakintegratie. Daarbij heb ik gekeken of zij op de hoogte zijn van de 
actuele ontwikkelingen rondom samenhangend onderwijs, of zij ervaring 
hebben met vakintegratie, wat zij verwachten van vakintegratie en wat de 
docenten nodig zouden hebben om vakintegratie succesvol toe te passen. 
Ik heb tijdens mijn onderzoek enkele docenten van het PCC geïnterviewd 
en ik heb een enquête uitgezet bij twaalf scholen in Noord- en Zuid-Hol-
land.

Binnen het PCC zijn wij natuurlijk bezig met leerdoel denken, vakinte-
gratie kan mogelijk meehelpen de leerdoelen naar een hoger niveau te 
brengen of juist de verbanden tussen de verschillende schoolvakken aan te 
scherpen voor leerlingen.

Piet de Graaf

Vakintegratie binnen de 
maatschappijvakken

Uit mijn onderzoek blijkt dat 52% van de respondenten niet tot nauwelijks 
op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen rondom samenhangend 
onderwijs of vakintegratie en 53,8% geeft aan weinig verwachtingen te 
hebben van samenhang binnen de maatschappijvakken op hun school. Van 
de respondenten geeft wel 20% aan dat samenhang in studievaardigheden 
en leerdoel denken wenselijk is. Dit wordt ook door de geïnterviewde do-
centen beaamd, zij geven aan dat het op leerstof onwenselijk zou zijn om 
vakintegratie toe te passen, maar dat dit op schoolse vaardigheden waar-
devol kan zijn. Vrijwel alle docenten uit zowel de enquête als de inter-
views geven aan dat zij scholing nodig zouden hebben als zij vakintegratie 
succesvol willen toepassen.

De aanbevelingen van mijn onderzoek zijn dat als het PCC samenhangend 
onderwijs of vakintegratie zou willen aanbieden dat er dan gepeild moet 
worden of er animo is onder docenten om dit uit te voeren. Daarnaast 
moeten wij ons afvragen of het wenselijk is om vakintegratie toe te passen 
aangezien de in voorgaande onderzoeken genoemde resultaat- en motiva-
tieverhogende uitkomsten van vakintegratie onvoldoende empirisch waar-
genomen zijn. Wel zou het interessant zijn om te kijken of er al samenhang 
tussen vakken is en in hoeverre samenhang in schoolse vaardigheden tussen 
de schoolvakken kan worden bevorderd. 
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Alleen voor de klas
Voor het eerst een eigen klas draaien is voor mij een enorme uitdaging 
geweest. Het was af en toe net of ik in een achtbaan zat, waarvan het 
karretje in de looping bleef hangen.

Waar ik een jaar geleden, voor mijn gevoel alles op de rit had en van me-
zelf vond dat het lesgeven aan vwo-1 en -2 klassen mij goed afging, was 
mijn gevoel dit schooljaar het tegenovergestelde. Waar ik vorig jaar met 
een PowerPoint en een intro de leerlingen aan het werk kreeg, moest ik dit 
jaar alle registers opentrekken om ze überhaupt alleen al stil te krijgen. 
Dit waren momenten waarop ik snel moest schakelen, accepteren en weer 
door moest gaan.

Begin dit schooljaar begon ik met veel enthousiasme aan mijn rol als lio. 
Het eerste wat me opviel was het gedrag van vmbo-leerlingen. Ik had 
zeven jaar geleden op een andere school deze doelgroep les gegeven en 
dat was voor mij toentertijd de reden waarom ik in het onderwijs wilde 
werken. Na zeven jaar tussen havo- en vwo-leerlingen te hebben gewerkt, 
moest ik wel weer wennen aan vmbo-leerlingen. Deze leerlingen zijn bij-
voorbeeld niet in een keer stil als je om hun aandacht vraagt, en leveren 
niet allemaal hun opdracht optijd in. Ook moest ik standaard de opdracht 
twee of drie keer uitleggen, waarna er nog steeds iemand was die vroeg 
wat hij moest doen.

Het positieve aan deze groep is dat ze sociaal en eerlijk zijn, en ze zeg-
gen wat ze denken. Al snel wist ik weer waarom ik deze doelgroep zo leuk 
vond.

Ook had ik me verdiept in de module die PCC Fabritius hanteert en pro-
beerde ik de lessen zo goed mogelijk voor te bereiden. De leerstof uit de 
module heb ik aangepast met voorbeelden uit de samenleving, met een 

Mike Raaijmakers

LIO Mens & Technologie

PowerPoint of filmpje, zodat de opdracht beter aansluit op de belevingswe-
reld van de leerling. 

Helaas kreeg ik een lokaal zonder beamer waardoor ik mijn lessen telkens 
moest aanpassen. Ik legde de opdracht klassikaal uit maar kon de hande-
lingen van bijvoorbeeld een computerprogramma niet laten zien. Ik moest 
snel schakelen om een manier te vinden hoe ik de lesstof aan de klas ging 
overbrengen. Door dit soort problemen werd ik gedwongen om naar een 
oplossing te zoeken, waardoor ik nu beter met onverwachte situaties kan 
omgaan.

En we hadden ook nog de corona. Je zal als lio maar les geven tijdens de 
corona. De ene dag geef je nog fysiek les, en een paar dagen later geef je 
online les. En uiteindelijk geef je beide lessen op een dag. 

Je moet wel soepel in je karretje zitten, zodat je niet in die looping blijft 
hangen. Het voordeel van online les was dat ik gebruik kon maken van mijn 
PowerPoint en een Kahoot. Het nadeel was dat sommige leerlingen liever 
geen camera aan deden waardoor ze letterlijk uit beeld waren, en ik geen 
zicht had over de activiteit van de leerling. Maar ook deze looping heb ik 
doorstaan.

Al met al heb ik het gevoel dat ik uiteindelijk uit die eindeloze looping ben 
gekomen en dat mijn karretje langzamerhand naar het eindstation rijdt. 

Het was een jaar waarin ik heel veel heb geleerd. Het was een jaar van 
vallen en opstaan en een jaar van heel veel reflecteren. Hierdoor ben ik 
steeds prettiger in het achtbaankarretje gestapt, waardoor ik niet meer 
blijf hangen in de looping maar geniet als ik uit de looping kom en aan een 
nieuwe achtbaanrit kan beginnen.
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Aan het woord, schoolopleider
Alma Boelders:

Maatwerk
Een jaar vol maatwerk, dat is denk ik de beste omschrijving van dit 
oplisjaar.

Keihard werken van iedereen om werk en studie en begeleiding te combi-
neren op tijden die je wellicht anders had willen gebruiken.

Een voorzichtige start buiten op het schoolplein, dat lijkt al lang geleden.

Toch de spanning van echte leerlingen in echte lokalen, durf ik dat aan als 
ik ook nog een thuisfront heb waar ik voor verantwoordelijk ben? Red ik 
het om na uren scherm kijken met leerlingen ook zelf in een digitale klas 
te zitten? Aan welke eisen moet een lesbezoek nu voldoen? Vind de oplei-
ding het goed? Dit is toch iets heel anders dat ik verwachtte, (dit) onder-
wijs is (nu) niks voor mij. 

Studenten zijn elkaar weinig, maar zichzelf vaak hard tegengekomen en 
dat maakte dit jaar nog meer een jaar van maatwerk. Wat is het dan tof 
om te zien dat collega’s ook dit jaar er met hart en ziel zijn ingevlogen om 
ook onze (bijna) collega’s bij te staan. Ik heb weer vele mooie inspirerende 
ontmoetingen gezien! Bedankt!

Afgelopen schooljaar (2020-2021) zou ik beginnen aan mijn tweedejaars 
stage op het PCC Fabritius bij het vak biologie. Echter ging dit niet zoals 
gepland en ben ik met open armen ontvangen op het PCC Oosterhout. Je 
kunt erg gemakkelijk bij je collega’s terecht met vragen of als je een keer 
een les wil meekijken. Het was nooit een probleem als ik een keertje in de 
onderbouw mee wilden kijken met de biologielessen. 

Dit schooljaar hebben we van alles meegemaakt. Zo begonnen we het 
schooljaar met hele klassen in het lokaal, hebben we weer een periode 
online lessen gehad. En zijn we geëindigd met halve klassen in een lokaal. 
Zo ben ik erachter komen dat online lesgeven helemaal niks voor mij is. 
Ik heb liever een volle klas live voor mijn neus. Zodat ik niet de hele tijd 
tegen zwarte schermen aan kijken en af en toe een leerlingen een vraag 
hoor stellen of beantwoorden. 

Als biologie docent in opleiding die nog het vak natuurkunde voor biologie 
moet krijgen en zelf al jaren geen natuurkunde meer heeft gehad. Was een 
van mijn leukste ervaringen een lesje natuurkunde geven aan klas 2D. Door 
het geven van deze les heb ik geleerd dat je als docent eigenlijk bijna alle 
vakken les kan geven, als je maar zorgt voor een goede voorbereiding. 

Lakeisha Kossen

Tweedejaars stage biologie

PCC Oosterhout
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Geraldine Fois

Dyslexie in de bovenbouw van 
het vmbo

Aanleiding van dit onderzoek was de ontevredenheid die heerste onder 
docenten/surveillanten en leerlingen met dyslexie over de onduidelijkheid 
en onwetendheid over compenserende faciliteiten voor deze leerlingen 
tijdens toetsing en examinering. Docenten/surveillanten gaven aan niet te 
weten op welke compenserende faciliteiten leerlingen met dyslexie recht 
hebben en wat die faciliteiten precies inhielden. Leerlingen klaagden over 
het feit dat docenten niet weten wie van de leerlingen dyslexie hebben 
en hoe zij hen kunnen ondersteunen. Uit de literatuur bleek dat diverse 
compenserende faciliteiten konden worden ingezet, maar hoe kon dit op 
effectieve wijze kenbaar worden gemaakt aan de docenten/surveillanten? 
Dit leidde uiteindelijk tot de volgende onderzoeksvraag: 

“Op welke wijze kan kenbaar worden gemaakt op welke compenserende 
faciliteiten een dyslectische vierdejaars leerling van het Petrus Canisius 
College Oosterhout recht heeft tijdens toetsing en examinering?”

Gekozen is voor een ontwerp dat dient als hulpmateriaal op maat: een 
dyslexiekaart die leerlingen met dyslexie tijdens toetsing en examinering 
op tafel leggen en waarop de compenserende faciliteiten staan waarop zij 
recht hebben. Daarbij een handleiding waarin de compenserende facilitei-
ten worden toegelicht. 

Uit de resultaten blijkt dat de volgende kenmerken belangrijk zijn voor het 
op effectieve wijze kenbaar maken van compenserende faciliteiten voor 
leerlingen met dyslexie tijdens toetsing en examinering: 

• De dyslexiekaart moet zowel de docent/surveillant als de leerling 
direct duidelijk maken op welke compenserende faciliteiten de leerling 
recht heeft tijdens toetsing en examinering, zodat er geen onzekerheid en 
stress ontstaat bij leerlingen en docenten/surveillanten. 

• De dyslexiekaart moet een handleiding bevatten waarin voor zo-
wel de docent/surveillant als de leerling met dyslexie wordt uitgelegd wat 
de compenserende faciliteiten precies inhouden, zodat de leerling op de 
hoogte is van de inhoud van zijn rechten en de docent/surveillant kennis 
van zaken heeft.

• Op de dyslexiekaart moeten de voor- en achternaam, het leerling-
nummer en een schoolpasfoto duidelijk maken wie de leerling met dyslexie 
is, zodat de docent/surveillant weet welke leerling deze voor zich heeft en 
er geen fraude kan plaatsvinden.

• De dyslexiekaart moet overzichtelijke en goed leesbaar zijn voor 
de docent/surveillant, zodat de docent/surveillant direct kan aflezen wel-
ke rechten de leerling heeft.

• De dyslexiekaart moet herken- en zichtbaar zijn voor de docent/
surveillant, maar mag de leerling niet afleiden tijdens de toetsing en exa-
minering, zodat voor de docent/surveillant duidelijk is dat er geen spiek-
briefje op tafel ligt en het de leerling niet stoort.

• De dyslexiekaart moet een geldigheidsdatum vermelden, zodat na 
verloop van de datum het gebruik van de compenserende faciliteiten kan 
worden geëvalueerd en eventueel kan worden bijgesteld. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat een dyslexiekaart, die tijdens toetsing en 
examinering op tafel gelegd wordt, met daarop de naam, het leerlingnum-
mer, de schoolpasfoto en de compenserende faciliteiten ervoor zorgt dat 
het probleem waarmee zowel de leerlingen met dyslexie als de docenten/
surveillanten op het PCC worstelen opgelost wordt. 
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Joeri Schilder

Orde en structuur in de 
online les

Mijn onderzoek vond plaats op PCC Oosterhout. Gedurende dit jaar zorgde 
COVID-19 ervoor dat de scholen moesten sluiten en dat online onderwijs 
het nieuwe normaal werd. Dit nieuwe normaal ging over in hybride onder-
wijs toen scholen voor de helft open mochten. 

Het thema van dit onderzoek was orde en structuur houden in de les eco-
nomie. Orde en structuur komt daarmee in een nieuw daglicht te staan: 
Een digitaal daglicht. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd.

‘Welke elementen zouden moeten worden verwerkt in lesstructuurformat 
voor een ontwerp voor een (online) economieles aan tweedejaars vm-
bo-leerlingen van het Petrus Canisius College, gebaseerd op het lesplanfor-
mulier en specifi ek gericht op het aanbrengen van structuur, om zodoende 
ordeproblemen te verminderen?’

De basis van het onderzoek grondt zich in het gebruiken van een lesstruc-
tuurformat, wat gebaseerd is op een lesplanformulier van Ebbens en Ettek-
oven (Ast et al., 2020), door deze aan te passen en uit te breiden tot een 
lesstructuurformat waar aandacht is voor regels en afspraken, de inzet van 
ICT-middelen en het gebruiken van visuele ondersteuning ten behoeve van 
de volledige instructie (Ast et al., 2020). Dit lesstructuurformat geeft de 
docent de mogelijkheid om zijn les tot in de details te plannen en zichzelf 
meer structuur te bieden, wat resulteert in meer orde en rust in de klas. 

Het onderzoek is verricht bij twee tweedejaars klassen met een kader/
mavo-niveau. Beide klassen hebben ongeveer hetzelfde aantal leerlingen 
en hebben les gehad aan de hand van het defi nitieve prototype. Dit proto-
type is vooraf aan drie experts binnen de school voorgelegd om ervoor te 
zorgen dat er een gedegen ontwerp ontstond. 

Uit de resultaten blijkt dat het werken met dit lesstructuurformat zorgde 
voor meer orde in les, mits de docent ICT-vaardig is. Daarbij zorgde de 
visuele ondersteuning voor extra handvaten voor de leerlingen. Zij voel-
den minder de noodzaak om onnodige vragen te stellen die onrust kunnen 
veroorzaken. Uit de interviews blijkt dat de structuur hen hielp en fun-
geerde als een visuele geheugensteun indien zij een vraag hadden over de 
opdracht. Het werken met diverse ICT-middelen stimuleerde de betrok-
kenheid van leerlingen en speelde in op hun belevingswereld. Leerlingen 
kregen kennis aangeboden waarover controlevragen werden gesteld, door 
middel van ICT-middelen. Dit zorgde voor een vergrote aandacht waardoor 
er minder ordeverstoringen vertoond werden en rust gewaarborgd bleef. 
Leerlingen voelden de noodzaak op te letten en actief deel te nemen aan 
de les. Het werken met een volledige instructie op zelfwerken heeft gere-
sulteerd in het actiever zelfstandig werken, mede door het gebruiken en 
zichtbaar maken van een digitale klok. Tijd werd daarmee gekoppeld aan 
het af hebben van concreet voorgeschreven opdrachten. 

Deze diverse interventies die gepland en gestructureerd kunnen worden 
in het lesstructuur format van de docent, hebben bijgedragen aan rust en 
orde in de online/hybride economielessen van de tweedejaars leerlingen 
op het PCC. 
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Mayke Maas

3e jaars iPabo studente: 
minor voortgezet onderwijs

Afgelopen halfjaar heb ik mijn minor-stage mogen lopen op het 
PCC Oosterhout. Als derdejaars pabo studente was dit voor mij een 
grote stap. Van juf naar mevrouw vond ik een grote stap. 

Maar wat ben ik blij dat ik deze stap heb gemaakt. Dit afgelopen halfjaar 
heb ik enorm veel geleerd onder leiding van Anita Nijman. Zij heeft mij la-
ten zien wat de leerlingen in de onderbouw van het vmbo nodig hebben om 
gestimuleerd en geënthousiasmeerd te worden. Ik weet nog heel goed dat 
ik de eerste weken verbaasd was over hoe de lessen bij Anita verliepen. De 
sfeer was leuk, de leerlingen waren gezellig en er werd veel geleerd. En er 
werd ook nog een leuk praatje gemaakt met de leerlingen. En dit was alle-
maal tegelijkertijd in één les. 

Ik vind het nog steeds fantastisch. 

De sfeer op het PCC Oosterhout is zo ontzettend prettig. Ik voelde mij hier 
als collega meteen welkom en deel van het team. Ik weet zeker dat dit 
voor nieuwe leerlingen ook zo voelt. 

De stap naar het voortgezet onderwijs vind ik voor nu nog te groot, maar 
er zijn een aantal dingen die ik zeker mee ga nemen naar het basisonder-
wijs; 
- Alles is leuker als je er om lacht.
- Leren is leuk.
- Een leuke werkvorm is altijd het antwoord.

Als laatste heb ik voornamelijk geleerd hoe ik in de bovenbouw van het 
basisonderwijs kinderen kan begeleiden die uitstromen met vmbo-advies. 
Ik heb gezien dat het enorm belangrijk is om deze kinderen op hun eigen 
niveau te laten presteren en werken. Ik ga zeker meer diff erentiëren in het 
basisonderwijs!

Ik vind het altijd een genot om een bijna-collega aan het werk te zien. En 
dit jaar ben ik verwend met Mayke. Wat een energie heeft die meid. Ik 
hoef maar een onderwerp met haar te bespreken en ze zegt al dat zij dat 
wel gaat doen/uitzoeken/regelen. Op haar vrije dag toch een online les 
doen met 1B, omdat ik me dan kan concentreren op de leerlingen die op 
school aanwezig zijn, ik vind het top. Fijn dat zo’n bijna-collega nadenkt 
over een leuke werkvorm en die ook gewoon gaat gebruiken in de les. 

Ik kon ook goed met haar sparren over een les. Waarom wil je dit op deze 
manier doen? Wat is het onderscheid tussen een Bb-Kb-TL leerling in je les? 
Het zorgt er ook voor dat ik weer eens nadenk over allerlei zaken. Waarom 
doe ik de dingen eigenlijk op de manier zoals ik ze doe? Is dat (nog) wel 
logisch? Met enige jaloezie zie ik hoe ze direct haar weg kan vinden in 
Magister en Classroom. Daar kan ik nog wat van leren.

Natuurlijk moest mijn bijna-collega nog van alles leren en start ze soms de 
uitleg terwijl er nog leerlingen aan het kletsen zijn. En natuurlijk schat ze 
een opdracht soms niet helemaal goed in. En ja, soms moet ze de onderde-
len van een les iets duidelijker afbakenen of de voorkennis meer activeren. 
Maar als leerlingen vragen naar Mevrouw Maas en blij zijn als ze er is, dan 
doe je het goed. Zeker voor iemand die een opleiding volgt voor docent in 
het basisonderwijs.

Kortom, ik ben blij met Mayke.

Aan het woord, werkplekbegeleider
Anita Nijman:
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Na in het derde jaar een uitstapje gemaakt te hebben naar een andere 
stageschool, ben ik in het vierde jaar weer teruggevlogen naar het  
PCC Oosterhout.

Ik voel mezelf hier op mijn plek en heb altijd de ruimte gekregen mijzelf 
te ontwikkelen. Het is een reis geweest met vallen en opstaan maar uitein-
delijk ben ik daar sterker uitgekomen. 

Vanaf het begin van het jaar voelde het weer als vanouds, bijna alsof 
ik nooit weg geweest was. Het begin van het jaar was wel meteen een 
vuurdoop. Het waren dagen van lesgeven vanaf het eerste tot het achtste 
lesuur. Een zekere reality-check en praktijkschok die mij alleen maar meer 
heeft laten zien hoe mooi het onderwijs is en kan zijn. Gelukkig kon ik 
altijd terugvallen op de collega’s om mij heen en weet je dat je op het  
PCC Oosterhout er nooit alleen voorstaat. 

Ik heb in het tweede jaar mijn stage op dezelfde werkplek afgesloten als 
dit jaar. Waar ik in het tweede jaar vooral als studentdocent vlieguren aan 
het maken was. Stond ik dit jaar als docent met een visie voor de klas, ik 
stond daar voor en door de leerlingen, ik gaf les met de leerlingen en we 
leerden samen, samen vallen en samen opstaan. 

Dat ook dit jaar weer door toedoen van corona anders liep dat gepland, 
maakt dat het weer een jaar werd vol aanpassen en bijstellen. Bijstellen 
om teleurstellingen te voorkomen of aanpassen om groei te vergroten. 
En terugkijkend op het jaar kunnen we trots en tevreden zijn met wat de 
leerlingen aan het einde van dit jaar kunnen en hebben geleerd. Het was 
een onvoorspelbaar jaar en dat zal het ook nog wel blijven. Dit jaar heeft 
veel flexibiliteit van ons en de leerlingen gevraagd en dat is iets wat we 
niet mogen vergeten. 

Ik heb dit jaar het voorrecht gehad om examenklassen les te mogen geven. 
En de laatste momenten voor het natuurkunde-examen deed mij meer 
beseffen dat deze groep leerlingen nu eigenlijk klaar waren en ik ze afge-
zien van een diploma-uitreiking niet meer zal zien. Het deed mij ook te-
rugdenken aan het tweede jaar, toen heb ik ze ook natuurkunde gegeven. 
En wat een groei ze eigenlijk hebben gemaakt. Ik sta daar niet altijd bij 
stil hoeveel wij als docenten verbonden zijn bij de ontwikkelingen van de 
leerlingen. Maar als ik dan terugdenk aan hoe ik ze twee jaar geleden voor 
het eerst het lokaal binnen liet komen en hoe ik ze nu voor het laatst mijn 
lokaal uit zie gaan. Dan ben ik er trots op wat voor reis zij hebben gemaakt 
en dat ik daar deel van heb mogen uitmaken

Door het afgelopen jaar ben ik ervan overtuigd dat ik de begeleiding heb 
gehad die ik nodig had om mijn eigen weg binnen het onderwijs te vinden. 
Het is nu aan mij om mijn lerende curven door te zetten als zelfstandige 
docent. De tijd op het PCC zal ik in ieder geval nooit vergeten.

Gerben Bruin

Terug op het oude nest
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Anna Slaager

Vmbo-leerlingen die zelfstandig 
huiswerk plannen ten tijde van 
digitaal afstandsonderwijs

Voorstellen
Ik ben Anna Slaager en was vorig schooljaar (2019-2020) werkzaam als do-
cent Zorg en Welzijn voor mijn LiO-stage op het PCC Oosterhout. Voor mijn 
opleiding tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn aan de Hogeschool van 
Amsterdam heb ik dit schooljaar een ontwerponderzoek gedaan binnen het 
PCC Oosterhout op het gebied van afstandsonderwijs.

Waarom dit onderzoek?
Vorig schooljaar kreeg ook het onderwijs te maken met het coronavirus. 
Dit zorgde ervoor dat het onderwijs over moest gaan op afstandsonderwijs. 
Toen heb ik ervaren dat niet alle leerlingen goed genoeg functioneren bij 
het zelfstandig werken op afstand. Omdat er nog steeds op afstand wordt 
gewerkt, wilde ik nagaan welke mogelijkheden er zijn om leerlingen hierbij 
te begeleiden.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek was dat de leerling door het gebruik van een 
planningsinstrument zo goed mogelijk zelfstandig kan werken op afstand. 
Verwacht werd dat met dit planningsinstrument de leerling overzicht krijgt 
in zijn weektaken zodat de houding, inzet en motivatie verhoogd wordt, 
waardoor in tijden van afstandsonderwijs achterstallig werk bijgewerkt kan 
worden of dat deze niet wordt opgelopen.

Onderzoeksvraag
“In hoeverre draagt het ontworpen planningsinstrument bij aan effectief 
zelfstandig werken van de derdejaars vmbo-kader leerlingen van het  
Petrus Canisius College ten tijde van digitaal afstandsonderwijs?”

Verloop van het onderzoek
Er zijn twee prototypen gemaakt van het planningsinstrument. Het eerste 
prototype is beoordeeld door de onderzoeksbegeleider en een docent van 
de school. Na de beoordeling is er feedback verzameld door middel van 
een interview. Aan de hand van die resultaten is er vervolgens een tweede 
prototype gemaakt als definitief planningsinstrument die door leerlingen 
is getest. Na het testen zijn er interviews afgenomen en is de verzamelde 
data verwerkt en geanalyseerd.

Resultaten en conclusie op onderzoeksvraag
Uit de resultaten is gebleken dat leerlingen met een goede begeleiding de 
vragen, onderdelen en planning op het instrument volgens die volgorde 
goed kunnen invullen. Ook blijkt dat leerlingen een goed besef van tijd 
moeten hebben om het planningsinstrument te laten slagen. De leerlingen 
geven allemaal aan liever te werken met een papieren document dan een 
Word-bestand. De conclusie is daarom dat het planningsinstrument voor de 
leerling als papieren document het beste werkt met een goede begeleiding 
van de mentor.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om het planningsinstrument 
alleen nog aan te bieden als een papieren document. Daarnaast wordt 
aanbevolen een handleiding te maken om de leerlingen duidelijkheid te 
geven over hoe het planningsinstrument gebruikt moet worden en om de 
mentor de leerling een zo gericht mogelijke begeleiding te kunnen geven. 
Eventueel vervolgonderzoek zou een evaluatieonderzoek kunnen zijn. Dan 
kunnen zowel de derde- als vierdejaars leerlingen het instrument voor een 
langere periode testen om een groter beeld te krijgen van de werking van 
het planningsinstrument bij de leerlingen op langere termijn.
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Bijlage
Prototype 2 van het planningsinstrument

   

 

Aan het woord, werkplekbegeleider
Carola Schrama:

Aan het woord, werkplekbegeleider
Marion Prenen:

Onverwachts kreeg ik aan het begin van het schooljaar een 2e jaars stu-
dent collega toegewezen. Voor het eerst een student begeleiden, ik vond 
het best spannend. Maar ook een uitdaging! 

Ik weet dat ik het lastig vind om niet zelf de controle te hebben en om iets 
uit handen te geven. En nu moest ik dat wel. Dat was wel een leerpuntje. 

Je krijgt als het ware een spiegel voorgehouden en gaat zelf ook weer na-
denken over bepaalde punten. Dingen die je uit automatisme doet moet je 
gaan toelichten. Waarom handel je op deze manier, is dat wel of niet juist 
e.d. Dat geeft soms wel interessante gesprekken.

Het geven van feedback vond ik ook best lastig. Je wilt natuurlijk iemand 
iets meegeven maar wel met een positieve benadering, om de 

veilige sfeer in de klas te behouden. In het begin was dat best 
even zoeken om daar de juiste modus in te vinden. 

Oftewel het begeleiden van een student collega was ook voor 
mij heel leerzaam!

Het begeleiden van studenten vind ik voornamelijk leuk omdat we van el-
kaar kunnen leren. 

In het afgelopen jaar heb ik maar heel kort een student mogen bege-
leiden. Deze student kwam er al snel achter dat de studie tot 
docent misschien toch niet de juiste keuze was.

Op zich vond ik dat jammer, maar het is aan de andere kant 
ook goed dat de juiste studierichting gevonden wordt.
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Aan het woord, werkplekbegeleider
Gabriëlle Katuin:

Beste onderzoekers van PCC Oosterhout, 

Ik wil jullie bedanken voor het afgelopen schooljaar waarin ik jullie met 
veel plezier heb mogen begeleiden tijdens het schrijven van jullie onder-
zoek. Het was voor velen een lange weg met veel obstakels, maar het is 
jullie gelukt! 

Ik heb vol trots naar jullie geluisterd tijdens de presentatiemiddag. 

Bart Olthof

Plezier: 
de sleutel tot actieve leerlingen?

Het doel van deze studie was om te onderzoeken of er verschil in sport en 
beweeggedrag is buiten school tussen brugklassers en tweede klassers die 
deelnemen aan de sportklas. Verder is gekeken naar het cognitieve niveau 
van de leerlingen, de motieven en de mogelijkheid tot stimuleren. Het 
onderzoek is gedaan aan de hand van een vragenlijst die 124 leerlingen 
van PCC Bergen hebben ingevuld, waarvan 107 in de sportklas zitten. 

Uit de non-parametrische Mann Whitney U-test blijkt dat er geen verschil 
zit tussen de brug (sport)klas (gemiddelde rang = 48,94) en de tweede 
(sport)klas (gemiddelde rang = 55,67), dit verschil is niet signifi cant be-
vonden (U = 1173,000, Z = -1,205, P = 0,228). Uit de Kruskall Wallis-test 
blijkt dat de verschillende opleidingsniveaus een signifi cant verschil laten 
zien (H = 6,382, p = 0,041). Kader/mavo (gemiddelde rang = 51,25), mavo/
havo (gemiddelde rang = 66,78) en havo/vwo (gemiddelde rang = 67,19). 
Uit de follow up analyse, een Mann Whitney U-test, komt dat er een signi-
fi cant verschil tussen kader/mavo en mavo/havo is, U=652,000, Z=-2,088 
en P=0,037. Ook tussen kader/mavo en havo/vwo is een signifi cant verschil 
gevonden: U = 624,500, Z = -2,175 en P = 0,030.

Uit de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen 
verschil zit in de activiteit bewegen en sport buiten school tussen eerste 
(sport)klassers en tweede (sport)klassers. Verder is er een verschil gevon-
den tussen de verschillende opleidingsniveaus en hun activiteit sport en 
bewegen. Zo is kader/mavo minder actief in vergelijking met mavo/havo 
en havo/vwo. Plezier is het belangrijkste motief voor leerlingen en leidt 
tot autonome motivatie bij leerlingen. De aanbeveling voor de beroeps-
praktijk is dan ook om autonome motivatie te verhogen. Autonome motiva-
tie is op verschillende wijzen te waarborgen. Denk hierbij aan de psycholo-
gische basisbehoeftes in acht nemen, zorgen voor hoge waardering en hoge 
betrokkenheid van leerlingen bij de les lichamelijke opvoeding (LO).

PCC Bergen
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