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academische 
opleidingstrajecten 

tot 
leraar basisonderwijs

Waar 
ben je naar 
op zoek?

verschillen tussen reguliere en 
academische pabo-student bij 

aanvang studie
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motieven, verwachtingen, 
leeroriëntaties en leerconcepties
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motieven voor opleiding 
en beroep 

hedonistisch en pragmatisch

pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk

innovatiegericht

(naar Rauin, 2007)

hedonistisch en pragmatisch

“…omdat ik verwacht een baan dicht bij 
huis te kunnen vinden.”

“… omdat ik als leraar veel vakantie 
heb.”

11 items
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pedagogisch, didactisch en 
vakinhoudelijk

“..omdat ik kinderen wil helpen het 
beste uit zichzelf te halen.”

“…omdat  ik kinderen graag iets 
uitleg.”

9 items

innovatiegericht

“..omdat ik mee wil werken aan de 
vernieuwing van het onderwijs.”

4 items



8

verschillen in motieven voor 
opleiding en beroep

verwachtingen

kennisconstructie

theorie gericht op praktisch handelen

onderzoek en innovatie

(naar Vermunt, 1994)
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kennisconstructie

“…dat ik uit mezelf naar verbanden moet 
zoeken in de studiestof.”

5 items

theorie gericht op praktisch handelen

“…dat er theorie aan bod komt die ik kan  
gebruiken bij het oplossen van 

praktische problemen in de stage.”

4 items
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onderzoek en innovatie

“…dat ik gebruik leer maken van 
onderzoeksresultaten.”

“…dat ik leer hoe ik een bijdrage kan 
leveringen aan vernieuwingen in een 

school.”
5 items

verschillen in verwachtingen
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leeroriëntaties
certificaatgericht

beroepsgericht

zelftestgericht

ambivalent

(naar Vermunt, 1994)

certificaatgericht

“Ik streef ernaar om hoge 
studieprestaties te leveren.”

5 items
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beroepsgericht

“Ik wil door deze studie vooral 
beroepsbekwaam worden.”

4 items

zelftestgericht

“Ik wil voor mezelf bewijzen dat ik een 
studie in het hoger onderwijs aankan.”

5 items
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ambivalent

“Ik twijfel er aan of dit soort onderwijs 
wel de juiste onderwijsvorm voor me 

is.”
5 items

verschillen in leeroriëntaties
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leerconcepties
opbouw van kennis

opname van kennis

gebruik van kennis

stimulerend onderwijs

samen studeren
(naar Vermunt, 1994)

opbouw van kennis

“Leren houdt voor mij in: 
proberen een bepaald probleem van een 

groot aantal kanten te benaderen en 
daarbij aspecten te betrekken die ik van 

tevoren niet kende.”
5 items
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opname van kennis

“Onder leren versta ik: ervoor zorgen dat 
ik de feiten die ik in het onderwijs 
aangeboden krijg kan reproduceren.”

5 items

gebruik van kennis

“Leren betekent voor mij: 
kennis verwerven die ik kan gebruiken bij 

mijn dagelijkse functioneren.”

5 items
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stimulerend onderwijs

“De docent moet mij stimuleren om bij 
moeilijkheden zelf naar oplossingen te 

zoeken.”
5 items

samen studeren

“Ik heb er behoefte aan om bij mijn 
studie met andere studenten samen te 

werken.”

5 items
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verschillen in leerconcepties

Waar 
ben je naar 
op zoek?

motieven, verwachtingen, 
leeroriëntaties en leerconcepties
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en 
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meer 
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pragmatisch

meer 
innovatiegericht

leerconcept

meer opbouw 
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en
gebruik van 

kennis

minder samen 
studeren

de academische pabo-student

de academische pabo-student

de inrichting van de leeromgeving

leeromgeving betekenisgericht leren

programma kennisconstructie

verwerkingsactiviteiten diepteverwerking

begeleiding zelfsturing

evaluatie persoonlijke interesse
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meer informatie?
Stella van der Wal-Maris

s.vdwal@hsmarnix.nl


