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Een terugblik op het bouwproces

De leden van de kenniskring 

Drs. Frank Cornelissen
l.cornelissen@fontys.nl

Na de Pabo gaf Frank Cornelissen een aantal jaar les als groepsleerkracht op 
basisscholen te Bonaire en Rotterdam. In 2006 studeerde hij cum laude af 
aan de universiteit Twente in de ‘Educational Science and Technology’. Zijn 
afstudeeronderzoek naar de begeleiding van leerkrachten in hun actieonderzoek 
werd in 2007 bekroond met de NVO2-scriptieonderscheiding. Tijdens zijn 
afstuderen heeft hij het adviesbureau Inter-Actie opgericht waarin hij zich 
vooral richt op het ondersteunen van actieonderzoeksprojecten. Sinds augustus 
2007 is hij als promovendus verbonden aan de Eindhoven School of Education 
en Fontys OSO waar hij onderzoek doet naar onderzoeksnetwerken binnen de 
masteropleiding.

Drs. Hans van Huijgevoort
h.vanhuijgevoort@fontys.nl 

Hans van Huijgevoort volgde de opleiding tot leerkracht primair onderwijs 
en studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg (1972-1978). Hij is 
afgestudeerd in de onderwijspsychologie en ontwikkelingspsychologie  met hierin 
als specialisatie leerstoornissen.
Na zijn studie heeft hij gewerkt als extern begeleider op een aantal scholen 
voor speciaal onderwijs, later ook regulier voortgezet onderwijs. Daarna is hij 
overgestapt naar studie- en beroepskeuzebegeleiding, speciaal binnen scholen. 
Sinds 1999 werkt hij als docent bij Fontys OSO. Hij is lid van het stafteam, 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de HBO Master SEN. 

Drs. Jos Kienhuis
j.kienhuis@fontys.nl 

Jos Kienhuis is orthopedagoog. Hij werkt als opleider, onderzoeker bij Fontys 
OSO. Jos behaalde zijn doctoraalexamen in Speciale Pedagogiek aan de VU 
in Amsterdam (1991). Hij studeerde af op leerproblemen, psychodiagnostiek 
en verandermanagement in het onderwijs met de focus op schoolbegeleiding. 
Daarna specialiseerde hij zich in oplossingsgerichte gespreksvoering. Hij heeft, in 
Twente en op Sint Maarten, als leraar gewerkt in het basis- en speciaal onderwijs 
en op Aruba als orthopedagoog. Jos doet binnen de kenniskring onderzoek naar 
Pupils’ Voice. Binnen Fontys OSO is hij onder meer werkzaam binnen nationale 
en internationale projecten waarbij hij gebruik maakt van actieonderzoek en 
oplossingsgerichte gespreksvoering. Hij is vanuit Fontys gedetacheerd voor 
werkzaamheden voor Pactum Jeugdzorg & Educatie in Gelderland. Hij participeert 
in het Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg project waar zijn thema is 
de onderzoekende houding van docenten en studenten.
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Bouwen aan een opleiding als platform

Drs. Karel Smeets
k.smeets@fontys.nl

Karel Smeets heeft gewerkt als leerkracht speciaal en regulier onderwijs en als 
adjunct-directeur van een school voor speciaal onderwijs. Tijdens zijn werk studeerde 
hij orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn universitaire opleiding 
behaalde hij de registratie voor GZ-psycholoog en volgde hij een management-
opleiding voor schoolleiders. 
Sinds 2000 is hij aangesteld als docent bij Fontys OSO. Hij werkt als opleider vooral 
met professionals van scholen voor speciaal onderwijs die samenwerken met 
gezondheidszorg en/of jeugdhulpverlening. Sinds 2003 doet hij binnen de kenniskring 
onderzoek en begeleidt hij professionals bij hun praktijkgericht onderzoek. 

Dr. Jacqueline van Swet
j.vanswet@fontys.nl

Jacqueline van Swet studeerde orthopedagogiek aan de Rijks Universiteit Groningen 
(1971-1977). Zij is BIG-geregistreerd gz-psycholoog en klinisch psycholoog en 
gecertificeerd mediator. Zij promoveerde in 1987 op een onderzoek naar de omgang 
met medische adviezen bij kinderen met een chronische ziekte (diabetes). Zij 
besteedde daar met name aandacht aan de brede context: gezin, familie, school. Sinds 
haar afstuderen werkte zij in verschillende contexten: school, jeugdzorg, residentiële 
instellingen, gezondheidszorg, opleidingsinstituten en binnen haar eigen bureau 
Pedagogisch Perspectief. Zij schrijft boeken en artikelen waarbij zij tevens haar 
klinische en academische ervaring voor een groter publiek beschikbaar probeert 
te stellen. Binnen Fontys OSO doet zij praktijkgericht onderzoek en coördineert, 
begeleidt en stimuleert zij onderzoek van collega’s. Zij is programmaleider van de 
Erasmus Mundus Master SEN.

Drs. Kara Vloet
c.vloet@fontys.nl 

Kara Vloet studeerde onderwijs- en persoonlijkheidspsychologie aan de Universiteit 
van Tilburg en de Rijks Universiteit Groningen (1978-1986). Na haar afstuderen 
werkte zij een aantal jaren als beleidsgericht onderzoeker aan de RU Groningen, 
waar zij loopbaankeuzes en identiteitsontwikkeling van leerlingen en leraren 
bestudeerde vanuit emancipatorisch oogpunt
Sinds 1994 werkt zij bij Fontys Hogescholen, eerst als opleider op het gebied van 
loopbaanbegeleiding aan de Hogeschool Personeel en Arbeid en sinds 1999 
bij het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Zij leidt leraren op met 
speciale taken in loopbaanbegeleiding van leerlingen, begeleidt hen in hun eigen 
loopbaanontwikkeling en in het doen van actieonderzoek. Zij doet zelf onderzoek 
naar loopbaanbegeleiding en diversiteit tussen leerlingen. Momenteel voert zij een 
promotie-onderzoek uit naar de professionele identiteitsontwikkeling van (speciale) 
leraren in relatie tot het doen van actieonderzoek. 
Zij publiceert regelmatig voor een breder publiek over de praktijk van onderwijs, 
loopbaanbegeleiding en identiteitsontwikkeling. 


