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Voorwoord
Inleiding
Opleiden in de school is niet meer weg te denken bij het opleiden van leraren. Tegelijkertijd valt
er nog veel te ontwikkelen, zowel waar het gaat om het concept (wat is Opleiden in de school nu
eigenlijk) als over de vorm en inhoud die het krijgt in de opleiding van leraren.
Opleiden in de school is opleiden in een hecht partnerschap van instituut en school. Een partnerschap waarbinnen op alle niveaus wordt samengewerkt. In dit vierde katern van de vernieuwde
Kennisbasis Lerarenopleiders besteden we vooral aandacht aan het 'In de School Opleiden', het
proces van het opleiden en leren op de werkplek, de opleidingsschool, maar de relatie met het
opleidingsinstituut komt ook regelmatig aan de orde.
Het VELON bestuur ziet het als taak om te zorgen voor een actuele kennisbasis. Beoogd wordt om in
zeven thematische katernen een actueel overzicht te bieden van relevante kennis over lerarenopleiders en het opleiden van leraren. De kennisbasis is bestemd voor alle lerarenopleiders, en daarmee
bedoelen we iedereen die betrokken is bij het opleiden van leraren. Dat zijn in de eerste plaats de
lerarenopleiders werkzaam bij hogescholen en universiteiten en de opleiders in de school, maar bijvoorbeeld ook vakdidactici, onderwijskundigen en onderzoekers die een taak hebben bij het opleiden van leraren. Wij hopen dat de vernieuwde kennisbasis een bron wordt waaruit lerarenopleiders
kunnen putten: van beginner tot expert, en voor zowel theorie als praktijk en (belangrijk) de verbinding daartussen. De kennisbasis is er voor iedereen die 'meer' wil weten. Het 'meer' gaat in alle gevallen over de inhoud van het beroep en/of de beroepsuitoefening en de onderwijspraktijk, waarin dat
gebeurt.
Het begrip kennisbasis heeft verschillende betekenissen. Hier wordt de term gebruikt in de betekenis
van alle beschreven kennis die beschikbaar is voor een beroepsgroep. Dat zijn resultaten uit onderzoek, maar ook de kennis die opgedaan is in de beroepspraktijk en die te vinden is in vakbladen zoals het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, in (studie)boeken en in artikelen op internet. De term kennisbasis doet vermoeden dat het verplicht voorgeschreven kennis is waarover een lerarenopleider moet
beschikken om het beroep te kunnen uitoefenen. Zo is deze kennisbasis niet bedoeld. De betekenis
die wij hanteren is die van referentiekader en inspiratiebron; de kennisbasis wil inhoud en richting
geven aan de professionalisering of ontwikkeling als lerarenopleider zonder voorschrijvend karakter.
De kennisbasis is eveneens een belangrijk hulpmiddel bij zowel de registratieroute als de beoordeling
voor het Beroepsregister voor Lerarenopleiders. Hij kan gezien worden als een 'Body of Knowledge'
of een naslagwerk voor de beroepsgroep en is dekkend voor de kennis zoals beschreven in de
VELON beroepsstandaard.

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

3

De kennisbasis is onderdeel van het doel en de missie van de vereniging, die als doel heeft
"het ondersteunen van mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren,
gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit."
Dat leidt tot drie hoofdtaken:
 het ondersteunen, organiseren en faciliteren van een platform voor ontmoeting;
 het stimuleren van de professionalisering van individuele professionals en de beroepsgroep
als geheel;
 belangenbehartiging voor de kwaliteit van de professie.
Met de (vernieuwing van de) kennisbasis zetten we, vergelijkbaar met het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, vooral in op de eerste twee taken. Anders dan bij het tijdschrift wordt de inhoud van de
kennisbasis niet (vooral) bepaald door het aanbod. De katernen worden thematisch geordend en
redacteuren en auteurs worden met zorg gekozen en uitgenodigd, waarbij iedere katernredactie en
auteur een eigen perspectief kiest. We streven volledigheid na, waarbij we ons ook realiseren dat
dit altijd afhankelijk is van tijd en perspectief. De beroepsgroep zelf stelt vast welke kennis op enig
tijdstip relevant en opportuun is.

Actualisering van de kennisbasis
De kennisbasis van een beroep in beweging is niet statisch en vraagt om continue vernieuwing.
Een eerste versie van de Kennisbasis van Lerarenopleiders dateert van 2012 (Kennisbasis, 2012).
De totstandkoming daarvan was een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam. De ontwikkeling
van die eerste versie was in handen van een breed samengestelde projectgroep, gecoördineerd door
Mieke Lunenberg en Jurriën Dengerink. De presentatie en de overdracht aan de VELON vonden
plaats tijdens het Congres voor lerarenopleiders in het voorjaar van 2013. Daarmee nam de VELON
tevens de zorg op zich voor het onderhoud en de vernieuwing.
De inhoud is destijds gecategoriseerd naar tien onderdelen: vier kerndomeinen, twee specialisatiedomeinen en twee verbredingsdomeinen. De vier kerndomeinen bevatten de kennis waarover elke
lerarenopleider in principe zou moeten beschikken: beroep lerarenopleider, opleidingsdidactiek,
leren en lerenden, en doceren en begeleiden. De twee specialisatiedomeinen zijn opleidingstype en
vakdidactieken. Tot slot zijn er de vier verbredingsdomeinen: de context; de organisatie; curriculumen assessmentontwikkeling; en onderzoek.
Deze vernieuwde en geactualiseerde kennisbasis bouwt voort op de versie uit 2012. We zijn tot een
herordening van de tien domeinen gekomen en hebben zeven aandachtsgebieden onderscheiden
die in zeven afzonderlijke katernen aan bod zullen komen:
 De lerarenopleider
 De context van het opleiden van leraren
 Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen
 Samen in de school Opleiden
 Onderzoek in de lerarenopleidingen - dit katern
 Opleidingsdidactiek: hoe leiden we leraren op? - werktitel
 Socialisatie en persoonsvorming op de lerarenopleiding - werktitel
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Voorwoord

Publicatie en tijdpad
Er is gekozen voor een stapsgewijze vernieuwing. Vanaf voorjaar 2016 verschijnt er elk half jaar een
katern, zodat in 2019 de versie uit 2012 volledig zal zijn vervangen. Er komt zowel een digitale als
een papieren versie. De papieren katernen worden steeds op het jaarlijks Congres en de jaarlijkse
Studiedag van de VELON gepresenteerd. De digitale versie is toegankelijk via de website van de
vereniging: www.velon.nl. Voor de lezer zijn relevante onderdelen van de kennisbasis te vinden via
de beroepsstandaard, via namen van auteurs of via zoektermen.

Tot slot

Het katern had niet geschreven kunnen worden zonder de enthousiaste en vrijwillige medewerking
van een groot aantal collega's uit scholen en instituten. We danken hen daar heel hartelijk voor.

Namens het bestuur van de VELON
Gerda Geerdink en Ietje Pauw
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De kracht en het belang van onderzoek in
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Inleiding
In dit vijfde katern van de kennisIn de grondslag en in de bekwaamheidsgebieden worden
basis voor lerarenopleiders wordt
het verrichten en het begeleiden van onderzoek als onderspecifiek aandacht besteed aan de
deel van het beroep van lerarenopleider beschreven (Loughran, 2005).
rol, plaats en vorm van onderzoek
Een omschrijving van de onderzoeksbekwaamheden van
in de lerarenopleiding. Dit is niet
de lerarenopleider zelf zijn te vinden in het gebied 'ontwikverwonderlijk.
kelingsbekwaam'. De begeleiding van (praktijk)onderzoek
In een reviewstudie naar de profesdoor (aanstaande) leraren is opgenomen in het gebied
'opleidings-didactisch bekwaam'.
sionele rollen van lerarenopleiders
In de beroepsstandaard wordt beschreven dat een leraren(Lunenberg, Dengerink, & Korthaopleider in staat dient te zijn het eigen functioneren en de
gen, 2013) wordt die van onderzoeeigen praktijk van het opleiden kritisch en onderzoeksmatig
ker expliciet genoemd. Ook wordt in
te beschouwen: 'Een lerarenopleider benadert zijn werk op
een onderzoekende manier. Hij volgt nieuwe ontwikkelinhet kader duidelijk dat onderzoek
gen in het onderwijs op kritische wijze en vanuit verschilexpliciet deel uitmaakt van de in
lende theoretische perspectieven. Hij gebruikt de kennis2012 vernieuwde Nederlandse
basis voor lerarenopleiders en andere opbrengsten van
beroepsstandaard voor lerarenop(praktijk)onderzoek om zijn opleidingspraktijk te interpreteren en verder te ontwikkelen.' (Melief, Rijswijk, & Tigcheleiders (Melief, Rijswijk, Tigchelaar,
laar, 2012, p.12-13).
& Tromp, 2012, zie ook het ontwikkelingsprofiel voor de Vlaamse
Ontwikkelingsbekwaam:
lerarenopleider, Mets, & Van den
 De opleider analyseert ontwikkelingen in onderwijs
en maatschappij.
Hauwe, 2015). Enerzijds wordt het
 De opleider gebruikt recente literatuur op het gebied
belang benadrukt dat lerarenopleivan het opleiden van leraren bij het vormgeven van
ders goed geïnformeerd over onderzijn onderwijs.
zoek, ofwel good consumers of research
 De opleider gebruikt resultaten van (praktijk)onderzoek
zijn (Cochran-Smith, 2005; Boyd,
over het opleiden van leraren om zijn onderwijs te
verbeteren.
Harris & Murray, 2011; Mets, & Van
 De opleider onderzoekt zijn onderwijspraktijk systeden Hauwe, 2015), met als doel om
matisch. (VELON-beroepsstandaard, p.23).
de uitkomsten van onderzoek te
gebruiken voor de ontwikkeling van de eigen opleidingspraktijk en voor het begeleiden van
het praktijkgericht onderzoek van leraren-in-opleiding. Anderzijds wordt ook gewezen op
het belang van lerarenopleiders die zelf onderzoek uitvoeren (zie profielomschrijving ontwikkelingsbekwaam; Tack & Vanderlinde, 2014).
Niet alleen in Nederland of Vlaanderen is er aandacht voor plaats en rol van onderzoek binnen
de lerarenopleiding en voor de lerarenopleider als onderzoeker maar wereldwijd wordt hiervan
het belang onderkend (zie bijv. Boei, Willemse, Geerdink, Kools, & Van Vlokhoven, 2014;
Loughran, 2014; Cochran-Smith, 2005; Murray & Male, 2005; Czerniawski, Guberman, & MacKENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen
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Phail, 2017; Tack & Vandelinde, 2014; Swennen, Jones, & Volman, 2010).
Hoewel het misschien een breed geaccepteerd uitgangspunt is dat
onderzoek een plek heeft in de opleidingscurricula van de opleidingen en dat opleiders participeren in onderzoek, de praktijk blijkt
weerbarstiger. Deze weerbarstigheid wordt zichtbaar in een drietal
domeinen: het persoonlijke domein, het organisatorisch-institutionele domein en het curriculaire domein.

Er is brede
acceptatie van
onderzoek in de
opleidingen, maar
de praktijk is weerbarstig.

Persoonlijke domein
Er zijn verschillende studies die aantonen dat opleiders zelf onderzoek doen niet als een
vanzelfsprekend onderdeel van hun professionele taak zien (Murray, Czerniawski, & Barber,
2011; Smith, 2005; Willemse & Boei, 2017; Kools, Van Wessum, Boei, Willemse, & Van Katwijk,
2017). Daarvoor worden verschillende verklaringen gevonden. In sommige studies benadrukken opleiders dat onderzoek volgens hen niet samengaat of past bij wat zij zien als hun
hoofdtaak 'leraar van leraren' (zie Boei et al., 2014; Geerdink, Swennen, & Volman, 2015;
Willemse, Boei, & Pillen, 2016; Lunenberg & Dengerink, 2017).
Ook het beeld dat opleiders hebben van onderzoek speelt een rol. Zo wordt onderzoek wel
geassocieerd met grootschalig kwantitatief onderzoek, de spreekwoordelijke grote 'O' van
onderzoek versus de kleine 'o' (Murray et al., 2011; Willemse et al., 2016) 1, of hanteren opleiders beelden van onderzoek gebaseerd op de discipline waarin ze zijn opgeleid (bijvoorbeeld
natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, zie Ham & Kane, 2004; Borg & Alshumaimeri,
2012). Eveneens blijkt dat opleiders zich niet altijd voldoende geëquipeerd voelen om onderzoek uit te voeren of te begeleiden (zie bijv. Kosnik et al., 2015; Czerniawski et al., 2017).
Organisatorisch institutionele domein
Andere onderzoeken wijzen erop dat de implementatie van onderzoek in de lerarenopleidingen ook bemoeilijkt wordt door aspecten die met de organisatie te maken hebben. Zo
rapporteren opleiders in een aantal studies te weinig tijd en ondersteuning te ervaren vanuit
het instituut (Borg & Alshumaimeri 2012; Lunenberg, Zwart, & Korthagen, 2010; Tanner &
Davies, 2009; Griffiths et al. 2010; Lunenberg et al., 2013), of de beperkte toegang tot bronnen
(Chauvot, 2009; Boei et al., 2015). Ook het belang dat opleidingsmanagers hechten aan onderzoek en de bijdrage die zij leveren aan een cultuur waar onderzoek onderdeel vanuit maakt,
speelt daarbij een rol (Kools et al., 2017; Meysman & Mathieu, 2016). Zo benadrukken twee
Vlaamse opleidingsmanagers dat het enerzijds belangrijk is dat opleiders bereid zijn om te
participeren in onderzoek en bereid zijn om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en
anderzijds dat het belangrijk is dat managers deze processen moeten ondersteunen en dit
niet om allerlei moverende redenen zouden mogen blokkeren.
Het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in een opleiding kan maar slagen als er zich
een beweging bottom-up en top-down verenigt. […] Bij het implementeren en organiseren
van trajecten voor lerarenopleiders dienen de werkdruk en de opeenvolgende besparingen
in het verhaal meegenomen te worden, maar ze vormen het best geen argument om het
inzetten op de vorming van lerarenopleiders inzake onderzoeksvaardigheden te blokkeren. Wie dat doet, blokkeert meteen de toekomst van de lerarenopleider en in het kielzog
daarvan, de toekomst van het onderwijs in de scholen (Meysman & Mathieu, 2016,

p. 69, 70).
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Dit geldt niet alleen voor de mogelijkheden die opleiders krijgen om onderzoek te doen in
hun eigen praktijk, of binnen lectoraten. Het gaat hierbij ook om de mogelijkheden die ze
krijgen om zich hierin te professionaliseren en het beleid dat er gericht op opleiders die zich
bijvoorbeeld door promotieonderzoek meer ontwikkeld hebben in het doen van onderzoek
(zie bijv. Geerdink et al., 2015). Opleidingsinstituten staan vaak nog aan het begin van het
ontwikkelen van een cultuur waarbij onderzoek, valorisatie en het bijdragen aan de kennisbasis van het beroep meer algemeen ingebedde taken zijn geworden.
Curriculaire domein
Ten slotte, blijkt de praktijk ook weerbarstiger als het gaat om onderzoek in de opleidingscurricula. Het betreft dan bijvoorbeeld de discussie over 'waar leiden we leraren voor op als
het gaat om onderzoek' (zie bijv. Van der Steen & Peeters, 2014): 'wat heeft de toekomstige
professional nodig?' Gaat het om reflectieve professionals of onderzoekende professionals
(Enthoven & Oostdam, 2014), gaat het om het ontwikkelen van een onderzoekende houding
en onderzoeksvaardigheden (zie bijv. Bruggink & Harinck, 2012; Reekmans, Beunckens,
& Hendrix, 2015), of om onderzoekend vermogen (Andriessen, 2014)? De wijze waarop
onderzoek vervolgens een plek krijgt in de opleidingscurricula is hiermee verbonden (zie
bijv. Reekmans et al., 2015; Healey, Jenkins & Lea, 2014; Griffioen, 2013). In het bijzonder is
de discussie momenteel gaande binnen hogescholen over onderzoek als 'afstudeerwerk',
waarbij de vraag centraal staat of dit zich zou moeten beperken tot onderzoeksverslagen
(Expertgroep Protocol, 2014; Andriessen, Sluijsmans, Snel, & Jacobs, 2017). Deze vraag geldt
overigens niet alleen voor lerarenopleidingen aan de hogescholen, maar ook voor de universitaire lerarenopleidingen (zie Westbroek & Kaal, 2016). Afstudeerwerk staat daarbij niet los
van wat je eerder in de opleiding aanbiedt. De discussie die tijdens het VELOV/VELONcongres 2016 gevoerd werd over de vraag of de traditionele vormen van het aanleren van
onderzoeksvaardigheden en het afronden met een afstudeeronderzoek nog wel passend is,
is illustratief voor de huidige discussie over de plek van onderzoek binnen de curricula van
de lerarenopleidingen.
Dat praktijkgericht onderzoek misschien niet altijd even vanzelfsprekend een plaats heeft in
de dagelijkse praktijk van lerarenopleiders betekent niet dat onderzoek op zichzelf geen meerwaarde heeft. Veelvuldig is de kracht van onderzoek door opleiders benadrukt: onderzoek
van opleiders draagt bij aan hun professionele ontwikkeling, aan hun opleidingspraktijk en het
curriculum, aan de kwaliteit van de afgestudeerden, aan het werkveld waarvoor opgeleid wordt
en aan de kennisbasis van het beroep (Tack en Vanderlinde, 2014; Willemse et al., 2016).
Met deze bijdrage aan de kennisbasis voor lerarenopleiders willen we de discussie tussen opleiders, managers en beleidsmakers over de plaats en het belang van onderzoek in de lerarenopleiding stimuleren. Die discussie zou in ieder geval over een drietal aspecten dienen te gaan:
waarom onderzoek, welk onderzoek met welke betrokkenen, en tot slot, hoe zorgen we ervoor
dat de resultaten van ons onderzoek ook echt in onze opleidingspraktijken hun impact krijgen
en houden. Daarom is dit katern dan ook opgebouwd in drie delen:
I het waarom en waartoe van onderzoek in lerarenopleidingen en door lerarenopleiders;
II de vorm en de plaats van onderzoek in de opleidingen;
III het waarborgen (van de opbrengsten) van onderzoek.
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Bij het samenstellen van dit katern zijn Nederlandse en Vlaamse auteurs uitgenodigd die vanuit
recent onderzoek of vanuit de eigen praktijk een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over
de kracht en het belang van onderzoek in de lerarenopleidingen en door lerarenopleiders.

Leeswijzer
De drie hierboven genoemde delen zijn wisselend van omvang. Dat is niet toevallig, maar
weerspiegelt de huidige stand van zaken. Het eerste deel is relatief klein. Aan de relatie tussen
onderzoek (theoretische kennis) en de praktijk (van het opleiden), het waarom en waartoe, is
zeker vanaf het begin van deze eeuw veel aandacht gegeven, maar kent een geschiedenis die
verder terug gaat. Voor een goed begrip is inzicht hoe de discussie zich in de loop der tijd heeft
ontwikkeld wenselijk. Gerda Geerdink voorziet daarin met haar bijdrage Lerarenopleiders en
onderzoek: Een historisch perspectief op de relatie. Ze beschrijft de plaats die onderzoek, kennisontwikkeling, theorie en aandacht voor de praktijk(kennis) ingenomen heeft in de lerarenopleidingen vanaf het ontstaan in de 19e eeuw tot in het huidige tijdsgewricht. Ze bespreekt de spanning tussen theorie en praktijk in de diverse ontwikkelingsstadia van de instituten voor
lerarenopleidingen, de rol van onderzoeker voor lerarenopleiders in het licht van een 'relatief'
recent erkende beroepsgroep en hoe de lerarenopleiding kan inzetten op synthese tussen opleidingspraktijk en onderzoek.
Dat het 'waarom' van onderzoek in de lerarenopleidingen en door lerarenopleiders de fase
van discussie deels is ontgroeid en onderbouwd kan worden op basis van een stevig empirisch
fundament, wordt geïllustreerd in de bijdrage van Hanne Tack en Ruben Vanderlinde Theoretisch en empirisch inzicht in de onderzoekende houding van lerarenopleiders: De retoriek voorbij. Zij
bespreken het belang van de rol van onderzoeker voor opleiders en het belang om een onderzoekende houding te ontwikkelen. In deze onderzoekende houding onderscheiden ze drie
dimensies:
1 een affectieve dimensie (de mate waarin een lerarenopleider zijn eigen rol als lerarenopleideronderzoeker waardeert);
2 een cognitieve dimensie (de mate waarin een lerarenopleider in staat is om onderzoek te
gebruiken in de eigen praktijk en onderzoek uit te voeren naar de eigen praktijk)
3 een gedragsmatige dimensie (de mate waarin een lerarenopleider gevoelig is voor momenten
waarop onderzoek gebruikt en uitgevoerd kan worden in de eigen praktijk)
In hun bijdrage bepleiten zij dat wanneer lerarenopleiders hun eigen praktijk als 'leraar van leraren' willen begrijpen, het ontwikkelen van een onderzoekende houding de kern van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders zal moeten vormen.
Tot slot beschouwen Anja Swennen en Helma Oolbekkink-Marchand in hun bijdrage Onderzoekende lerarenopleiders en opleiders als onderzoekers: twee verhalen de ontwikkeling van een identiteit
als onderzoekende lerarenopleider. Vanuit een persoonlijk autobiografisch en narratief perspectief
beschrijven zij waarom zij als lerarenopleiders toch altijd de verbindingen zoeken met onderzoek. Ook geven zij daarbij het belang aan van communities.
In dit katern neemt het tweede deel de meeste plaats in: de vorm en plaats die onderzoek moet
innemen in de opleidingen en de opleidingscurricula. Als eerste wordt door Anje Ros, Anouke
Bakx en Perry den Brok in hun bijdrage Praktijkgericht onderzoek ingegaan op wat we kunnen
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verstaan onder onderzoek in het bijzonder praktijkgericht onderzoek en praktijk onderzoek.
Ze benadrukken het graduele verschil tussen praktijkgericht en fundamenteel onderzoek (vaak
te herleiden tot het verschil in de aanleiding van onderzoek) en het belang van praktijkgerichte
wetenschappelijke kennis voor lerarenopleidingen en scholen. Ros en collega's besluiten hun
bijdrage dat praktijkgericht onderzoek, om verschillende redenen, niet meer weg te denken is in
de lerarenopleidingen. Zo concluderen zij, dat het zelf uitvoeren van praktijkonderzoek door
opleiders op de eigen opleiding een goede strategie is om het opleidingscurriculum te verbeteren en de eigen onderzoekende houding verder te ontwikkelen. De lerarenopleider heeft daarbij een voorbeeldfunctie voor (toekomstige) leraren die een onderzoekende houding zouden
moeten ontwikkelen en op een onderzoeksmatige wijze kunnen werken aan schoolontwikkeling. Praktijk onderzoek kan daarmee niet meer weggedacht worden uit het curriculum van
de lerarenopleidingen.
Deze mening wordt gedeeld door Lidewij van Katwijk en Mascha Enthoven in De plek van praktijkonderzoek in de curricula van hbo-lerarenopleidingen. In hun bijdrage richten zij zich op welke
plaats in het curriculum praktijkonderzoek moet krijgen en hoe dit zich, via de uiteenlopende
opleidingsniveaus, verhoudt tot vormen van onderzoek zoals die ook binnen de wetenschappelijke disciplines wordt uitgevoerd. Hierbij onderscheiden ze drie verschillende type professionals, namelijk de reflectieve professional, de onderzoekende professional en de professional
als onderzoeker. De wijze waarop onderzoek een plek in het curriculum krijgt, zou moeten
aansluiten bij het type professional waarvoor de opleiding opleidt.
We kunnen niet aan onderzoek in onze opleidingsinstituten denken zonder daar ook de rol van
lectoren bij te betrekken. Niek van den Berg en Gerda Geerdink beschrijven die betrokkenheid
in hun bijdrage De drie kerntaken van lectoren in het hbo. Praktijkgericht onderzoek met meervoudige
impact.
In een praktijkvoorbeeld geven Niek van den Bogert, Gosse Romkes en Jeroen Rozendaal ons
een inkijkje in hoe onderzoek door lerarenopleiders samen met een lector binnen het cluster
Talen van het Instituut voor lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam gestalte heeft
gekregen door te gaan weken met 'Onderzoek Innovatie Teams'.
In deel twee over de vorm en plaats van onderzoek in de opleidingen hebben we ook plek ingeruimd voor actuele werkwijzen en methodieken van onderzoek binnen de lerarenopleidingen. Mieke Lunenberg bespreekt in Self-study: Lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk de
(internationaal erkende) waarde van deze vorm van onderzoek en de kenmerken van selfstudy. Ze maakt duidelijk dat vanuit ogenschijnlijk klein onderzoek, toch goede resultaten
geboekt kunnen worden. Dat wordt onderstreept door de beschrijving van het eigen praktijkvoorbeeld dat Janneke Geursen met ons deelt.
Ietje Pauw, Wenckje Jongstra en Susan McKenney beschrijven in Ontwerpgericht onderzoek op de
lerarenopleiding het ontstaan en de kenmerken van ontwerpgericht onderzoek. Niet alleen
beschrijven ze de fasen van ontwerpgericht onderzoek en werken ze de zes factoren uit waarom
dit type onderzoek complex en uitdagend genoemd kan worden, ze geven eveneens voorbeelden van dit type onderzoek dat binnen bachelor en masteropleidingen is uitgevoerd. Deze laatste voorbeelden worden vaak gekenmerkt door onderzoek dat samen met leraren in scholen
wordt uitgevoerd.
Deze voorbeelden sluiten aan bij de bijdrage van Wilfried Admiraal Professionele leergemeenschappen en onderzoek door leraren en opleiders: Een vruchtbare combinatie? Professionele leergemeenKENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen
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schappen blijken binnen het onderzoeksdomein een vruchtbare vorm om het werk te organiseren. Marian van Popta-Erkelens, Stella van der Wal-Maris en Marjolijn Peltenburg beschrijven
in hun praktijkvoorbeeld hoe op de Marnix academie dit soort onderzoek wordt geconcretiseerd en presenteren hun 'research and design groepen'.
Ten slotte is in het laatste deel van dit katern de discussie gericht op de vragen a) wat er voor
nodig is om de plek van onderzoek in de opleidingen te borgen, b) hoe de ontwikkeling van
opleiders naar onderzoekende lerarenopleiders te stimuleren is en c) op welke wijze valorisatie
van onderzoek bij kan dragen aan de praktijk van de lerarenopleiding, de ontwikkeling van
(collega-)opleiders en aan de verdere ontwikkeling van de kennisbasis van het beroep.
Dat dit deel weer kleiner is dan het tweede deel is wellicht te verklaren uit het feit dat deze
discussie zich vrij recentelijk aftekent. Ingeborg Placklé, beschrijft tezamen met Karen Reekmans
en Wouter Hustinx in Hoe waarborg je onderzoek in de lerarenopleiding' hoe vanuit een theoretisch
onderbouwde visie meer borging voor onderzoek in de cultuur en organisatie van een lerarenopleiding gerealiseerd kan worden. Zij werken hun betoog uit aan de hand van een concreet
voorbeeld vanuit Vlaanderen in de lerarenopleiding PXL.
Marieke Pillen beschrijft in samenwerking met Martijn Willemse en Fer Boei in Professionalisering
van lerarenopleiders bij het doen en begeleiden van onderzoek de uitkomsten van een aantal uitgevoerde studies over de opbrengsten van professionaliseringsactiviteiten voor lerarenopleiders.
Ze proberen een aantal kenmerken te formuleren waarmee rekening gehouden zou kunnen
worden bij het faciliteren en ontwikkelen van professionaliseringsactiviteiten voor opleiders
ten aanzien van onderzoek.
Peter Lorist neemt ons mee in Lerarenopleiders brengen onderzoek in praktijk, in de verkenning van
hoe valorisatie van het onderzoek door lerarenopleiders voor de lerarenopleiding gerealiseerd
kan worden. In zijn bijdrage komen een zevental lerarenopleiders aan het woord die ieder op
hun eigen wijze onderzoek een plaats hebben gegeven binnen hun onderwijs en daarmee in
hun eigen professie.
Dit katern wordt afgesloten met een praktijkvoorbeeld vanuit hogeschool Aeres. Niek van den
Berg en Madelon de Beus beschrijven hoe binnen deze organisatie het verband wordt gelegd
tussen onderzoek enerzijds en het verder ontwikkelen van de professionaliteit van lerarenopleiders anderzijds.

Wat is van belang voor de toekomst voor onderzoek in de opleiding en door opleiders
In dit katern beogen we als auteurs bij te dragen aan de kennisbasis voor lerarenopleiders en aan
de discussie over het belang van onderzoek in de lerarenopleiding, het belang van de onderzoekende lerarenopleider, de vormen en plaats van onderzoek en wat nodig is om in de toekomst
onderzoek en de opbrengsten van onderzoek te kunnen (blijven) borgen in de opleidingen. Dat
het borgen van de rol van onderzoeker en de functie van onderzoek in lerarenopleidingen van
hogescholen nog geen afgerond proces is en meer tijd nodig heeft, is wellicht niet verwonderlijk
als gekeken wordt naar de ervaringen in andere landen (Boei et al., 2014). Echter, tegelijkertijd is
het van belang om aandacht te blijven geven aan vraagstukken, zoals hoe door middel van en
op welke wijze met behulp van praktijkgericht onderzoek kan bijgedragen aan de aan de
kennisontwikkeling van het beroep. Ook op welke wijze de uitkomsten van dit onderzoek meer
kunnen worden gedeeld in de instituten, is zo'n vraagstuk, evenals op welke wijze valorisatie
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van onderzoek de kwaliteit van de opleidingen kan verhogen en wat zinvolle praktijken zijn
om de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij aanstaande leraren te ondersteunen.
De discussie in dit katern over de noodzaak van een afstudeeronderzoek en onderzoeksverslag
in de opleidingen illustreert de behoefte om nieuwe methoden en praktijken te onderzoeken en
te verkennen. Ook ten aanzien van de vraag hoe de professionele ontwikkeling van onderzoekende lerarenopleiders kan worden gestimuleerd, verdient meer aandacht. Het huidige katern
moet dan ook gezien worden als een 'momentopname'. De vraag is, gezien de verwevenheid
van het onderwijs en opleiden met de rest van de snel evoluerende samenleving, of er niet
sprake is van het steeds stteds opnieuw vinden van de balans tussen onderzoek, opleiden en
lerarenopleiders. Verder onderzoek naar en reflectie op deze onderwerpen
is zeker noodzakelijk. Hoewel in het huidige katern de rol van de overheid nergens expliciet een punt van aandacht is, lijkt voor de nabije
De balans
toekomst, naast meer inzet vanuit de opleidingen gericht op het
onderzoek / opleiden
versterken van onderzoek en de onderzoekende lerarenopleider,
moet steeds
meer inzet vanuit de overheid essentieel. Instituten, zoals het
opnieuw worden
MOFET in Israël of NAFOL in Noorwegen die onderzoek in, naar
gevonden.
en voor lerarenopleidingen en door lerarenopleiders bevorderen,
zouden een bron van inspiratie voor de Nederlandse context kunnen
vormen. Gezien het belang en de kracht van onderzoek binnen lerarenopleidingen en door lerarenopleiders zou meer financiële facilitering als wenselijk beschouwd
kunnen worden voor de ontwikkeling van de kennisbasis van het beroep en de kwaliteit van
het opleiden en het onderwijs.

Referenties
Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant én
metho disch grondig? Dimensies van onderzoek in het HBO. Openbare les. Utrecht:
Hogeschool Utrecht.

Knowledge of a Mathematics Teacher Educatorresearcher. Teaching and Teacher Education,
25(2), 357-370.

Boei, F., Willemse, T. M., Geerdink, G., Kools, Q.,
& Van Vlokhoven, H. (2014). De onderzoeksrol
voor lerarenopleiders in het HBO: een
internationaal perspectief. Tijdschrift voor
Lerarenopleiders, 35(2), 35-44.

Czerniawski, Ainat Guberman & Ann MacPhail
(2017). The professional developmental needs
of higher education-based teacher educators:
an international comparative needs analysis.
European Journal of Teacher Education, 40(1),
127-140.

Boyd, P., Harris, K., & Murray, J. (2011). Becoming
a Teacher Educator: guidelines for induction.
Beschikbaar op http://escalate.ac.uk/3662

Cochran-Smith, M. (2005). Teacher Educators as
Researchers: Multiple Perspectives. Teaching
and Teacher Education, 21, 219-225.

Borg, S., & Alshumaimeri, Y. (2012). University
teacher educators' research engagement:
Perspectives from Saudi Arabia. Teaching and
Teacher Education, 28(3), 347-356.

Enthoven, M., & Oostdam, R. (2014). De functie
en zin van praktijkgericht onderzoek door
studenten van educatieve hbo-opleidingen.
Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 35(3), 47-60.

Bruggink, M., & Harinck, F. (2012). De onderzoekende houding van leraren: Wat wordt
daaronder verstaan. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 33(3), 46-53.

Expertgroep Protocol (2014). Beoordelen is
mensenwerk. Den Haag: Vereniging Hogescholen. Retrieved from www.vereniging
hogescholen.nl

Chauvot, J. B. (2009). Grounding Practice in
Scholarship, Grounding Scholarship in Practice:

Geerdink, G., Swennen, A., & Volman, M. (2015).
Een onderzoek naar lerarenopleiders die

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

15

promoveren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders,
36(2), 61-74.
Griffiths, V., Thompson, S., & Hryniewicz, L.
(2010). Developing a research profile:
Mentoring and support for teacher educators.
Professional Development in Education, 36(1-2),
245-262.
Griffioen, D. M. E. (2013) Research in higher
professional education: A staff perspective.
Dissertatie: University of Amsterdam.
Ham, V., & Kane R. (2004). Finding a way through
the swamp: a case for self-study as research. In
J.J. Loughran, M. L. Hamilton, V. K. LaBoskey &
T. Russell (Eds.), The international handbook of
self-study of teaching and teacher education
practices (pp. 103-150). Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers.
Healey, M., Jenkins, A., & Lea, J. (2014)
Developing research-based curricula in collegebased higher education. York:The Higher
Education Academy, retrieved from https://
www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/
developing_research-based_curricula_i
n_cbhe_14.pdf
Kools, Q., Van Wessum, L., Boei, F., Willemse, M.,
& Van Katwijk, L. (2017). Opvattingen van
managers en lerarenopleiders over onderzoek
op de lerarenopleiding. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(3), 17-28.
Kosnik, C., Menna, L., Dharamshi, P., Miyata, C.,
Cleovoulou, Y., & Beck, B. (2015). Four spheres
of knowledge required: an international study of
the professional development of literacy/English
teacher educators. Journal of Education for
Teaching: International Research and Pedagogy,
41(1), 52-77.
Lunenberg, M., Dengerink, J., & Korthagen, F.
(2013). Het beroep van lerarenopleider.
Professionele rollen, professioneel handelen en
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO.
Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
Lunenberg, M., & Dengerink, J. (2017). Beroep
Lerarenopleider. Kennisbasis Lerarenopleiders
2016-2018, Katern 1.

Melief, K., Van Rijswijk, M., & Tigchelaar, A.
(2012). Beroepsstandaard voor lerarenopleiders:
referentiekader voor de beroepsgroep. VELON.
Mets, B., & Van den Hauwe, J. (2015). VELOV
Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders
II. Antwerpen: Vereniging Lerarenopleiders
Vlaanderen.
Meysman, H., & Mathieu, G. (2016). Ontwikkelen
van onderzoeksculturen in de lerarenopleidingen. Masterclass 'Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig!'. Praktijkvoorbeeld 4: Perspectief
leidinggevenden. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 37(2), 67-70.
Murray, J., Czerniawski, G., & Barber, P. (2011).
Teacher educators' identities and work in
England at the beginning of the second decade
of the twenty-first century. Journal of Education
for Teaching: International research and
pedagogy, 37(3), 261-277.
Murray, J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher
educator: Evidence from the field. Teaching and
Teacher Education, 21(2), 125-142.
Reekmans, K., Beunckens, I., & Hendrix, G.
(2015). Onderzoek versterkt leraren. Een
adviserende leerlijn onderzoekscompetenties
voor de lerarenopleiding. Tijdschrift voor
Lerarenopleiders, 36(2) p. 89-100.
Smith, K. (2005). Teacher educators' expertise:
what do novice teachers and teacher educators
say? Teaching and Teacher Education, 21(2),
177-192.
Swennen, A., Jones, K., & Volman, M. (2010).
Teacher educators: Their identities, subidentities and implications for professional
development. Professional Development in
Education, 36, 131-148. doi: 10.1080/
19415250903457893
Tack, H., & Vanderlinde, R. (2014). Teacher
Educators' Professional Development: Towards
a Typology of Teacher Educators' Researcherly
Disposition. British Journal of Educational
Studies, (62)3, 297-315.

Lunenberg, M., & Zwart, R., & Korthagen, F.
(2010). Critical Issues in Supporting Self-Study.
Teaching and Teacher Education, 26, 12801289.

Tanner, H., & Davies, S. M. B. (2009). How
engagement with research changes the
professional practice of teacher-educators: A
case study from the welsh education research
network. Journal of Education for Teaching:
International Research and Pedagogy, 35(4),
373-389.

Loughran, J. (2014). Professionally developing as a
teacher educator. Journal of Teacher Education,
65(4), 271-283. https://doi.org/10.1177/
0022487114533386

Van der Steen, J., & Peeters, M. (2014).
Onderzoekend handelen in de dagelijkse
praktijk van leraren en docenten. Tijdschrift
voor lerarenopleiders, 35(1), 71-84.

16

De kracht en het belang van onderzoek in de lerarenopleidingen

Westbroek, H., & Kaal, A. (2016). Leren
onderzoeken in de eerstegraads lerarenopleiding. Tijdschrift voor Lerarenopleiders,
37(1), 5-14.
Willemse, T.M., & Boei, F. (2017). Supporting
teacher educators' professional development in
research and supervising students' research. In:
P. Boyd & A. Szplit (Eds.), Teachers and Teacher

Educators Learning Through Inquiry: International
Perspectives (pp.197-216). Kielce-Kraków:
Wydawnictwo Attyka.
Willemse, T.M., Boei, F., & Pillen, M. (2016).
Fostering Teacher Educators' Professional
Development on Practice-Based Research
Through Communities of Inquiry. Vocations
and Learning, 9, 85-110.

Eindnoot
1

In dit hoofdstuk willen we niet verder ingaan op de discussie over wat onder onderzoek verstaan kan
worden. We verwijzen hier naar het hoofdstuk van Anje Ros, Anouke Bakx en Perry den Brok elders
in dit katern.
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Deel I
Het waarom en waartoe
van onderzoek in
lerarenopleidingen
en door
lerarenopleiders

Hoofdstuk 1

Lerarenopleiders en onderzoek.
Een historisch perspectief op de relatie

Samenvatting

Gerda Geerdink, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lerarenopleiders en onderzoek hebben een relatie die niet altijd zonder problemen is.
Dat is zeker voor een deel te verklaren vanuit de geschiedenis. In het overzicht dat
Van Essen schrijft over 200 jaar leraren opleiden voor het basisonderwijs, noemt ze
één constante. Er wordt al die tijd gezocht naar een gewenst evenwicht tussen theorie
en praktijk (Van Essen, 1994; 2006).
In dit hoofdstuk wordt vanuit een beknopt historisch overzicht de relatie tussen de
onderwijs-/lerarenopleidingspraktijk en (onderwijs)onderzoek beschreven; de relatie
tussen de praktijk van het opleiden en kennis als opbrengst van onderzoek. Uitgangspunt
is dat een historisch overzicht een breder en meer genuanceerd perspectief biedt op de
huidige verhouding tussen praktijk en theorie/onderzoek binnen de lerarenopleidingen
en deze daardoor verheldert.
In een korte inleidende paragraaf worden eerst de termen onderzoek(sopbrengsten) en
opleidingspraktijk belicht. In de vervolgparagrafen wordt beschreven hoe onderzoek en de
opbrengsten daarvan enerzijds en de praktijk waarin leraren worden opgeleid anderzijds
zich altijd op enige wijze tot elkaar verhouden hebben. De tweede paragraaf gaat over het
bijna vanzelfsprekend samengaan van praktijk en theorie in de negentiende eeuw. Als in de
twintigste eeuw de roep om meer theorie in de opleidingen toeneemt, vindt men in de
praktijk de dan aanwezige theorie niet altijd bruikbaar. Dat lijkt samen te vallen met de
erkenning van pedagogiek als wetenschap in Nederland aan het begin van de twintigste
eeuw en de behoefte en ook noodzaak zich als wetenschap in ontwikkeling afgezonderd
van de praktijk te ontwikkelen. Theorie en praktijk groeien uit elkaar (paragraaf drie).
In paragraaf vier wordt gerapporteerd over de ervaren noodzaak en behoefte aan het
weer tot elkaar komen van onderzoek en opleidingspraktijk. Het verlangen daartoe leidt
nog niet tot realisering. In een laatste paragraaf wordt vanuit het perspectief van de
opleidingspraktijk beschreven hoe onderzoek daarin een definitieve en geïntegreerde
plek kan krijgen.

Inleiding
In het hoofdstuk gaat het steeds over onderzoek en de opleidingspraktijk. Achter de term onderzoek zitten verschillende betekenissen. Denkend vanuit de actualiteit gaat het om de onderzoekstaak die de hogescholen en dus de hbo-lerarenopleidingen sinds het begin van deze eeuw
hebben 1. Lerarenopleidingen van het hbo hebben de opdracht bij te dragen aan de gewenste
verbetering en vernieuwing van de beroepspraktijk waarvoor ze opleiden (lees: de onderwijspraktijk) door het ontwikkelen van voor de praktijkrelevante kennis en het opleiden van innovatieve professionals. Dat is een nieuwe taak met nogal wat consequenties, die variërend
omarmd dan wel afgewezen wordt.
Tot 2000 hebben lerarenopleidingen nog geen onderzoeksfunctie. Onderwijskundig onderzoek
wordt buiten de lerarenopleidingen uitgevoerd door onderwijswetenschappers. De resultaten
van dat onderzoek moeten het opnemen tegen praktijkervaringen en praktische wijsheid van de
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professionals op de lerarenopleidingen. Die opdeling sluit aan bij het duale systeem dat we
binnen het hoger onderwijs kennen: beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Leraren
worden opgeleid in het hoger beroepsonderwijs, onderzoekers worden opgeleid aan de universiteit. De universitaire lerarenopleidingen zijn een uitzondering. Het is een opleiding waar reeds
afgestudeerde academici worden voorbereid voor het onderwijs en onderwijsbevoegdheid
halen. Overigens betekent één vorm van hoger onderwijs niet dat onderzoek en onderwijspraktijk vanzelfsprekend samengaan. In landen als Zweden, Zuid-Afrika en Australië zijn de
voorheen apart georganiseerde lerarenopleidingen op enig moment toegevoegd aan de universiteiten, maar meestal wel als aparte afdeling gesitueerd ten opzichte van bijvoorbeeld afdelingen onderwijskunde en pedagogiek (Boei, Willemse, Geerdink, Kools, & Van Vlokhoven, 2014;
Erixon Arreman, 2005). Het beroepsgerichte karakter van die opleidingen maakt ze in alle situaties anders dan de 'echte' wetenschappelijke afdelingen binnen de universiteit.
De term onderzoek in dit hoofdstuk verwijst ook naar de kennis die academisch onderzoek
oplevert en waarvan de praktijk al zolang ze bestaat impliciet of meer expliciet gebruik maakt.
Binnen de curricula van de lerarenopleidingen gaat het om twee soorten kennis: vakinhoudelijke kennis en de meer algemeen beroepsgerelateerde kennis. De vakinhouden die worden
gedoceerd zijn in alle gevallen een (verdunde) afgeleide van kennis die veelal voortkomt uit
natuurwetenschappelijk of letterenonderzoek (zie voor vakinhoud en -didactiek op de lerarenopleiding katern 3: Geerdink & Pauw, 2017). De relevantie van dit onderzoek en de statuur van
de onderzoekers staat binnen de onderwijspraktijk nooit ter discussie. Wel worden er al vanaf
het moment dat er lerarenopleidingen zijn, vragen gesteld over de noodzakelijke omvang van
de kennis die nodig is voor de praktijk en de mate waarin die inhoud rechtstreeks wordt afgeleid van de academische wetenschap versus een op de doelgroep en door praktijkmensen
aangepaste inhoud.
Bij de curriculumcomponent ‘algemene beroepsvoorbereiding’ wordt op lerarenopleidingen
gebruik gemaakt van kennis die voortkomt uit sociaalwetenschappelijk- of onderwijsonderzoek.
Onderwijskunde is de jongste loot binnen dit onderzoeksveld en daarin wordt wisselend of
gecombineerd vanuit een psychologisch, filosofisch of meer sociologisch perspectief kennis
geproduceerd die het onderwijs als onderzoeksobject heeft en als doel heeft de onderwijspraktijk te verbeteren. Generaliserend vanuit al de betrokken disciplines levert onderwijsonderzoek
drie soorten kennis op (Onderwijsraad, 2003):
 wetenschappelijke theoretische kennis die tot stand komt door fundamenteel onderzoek.
Collega-wetenschappers vormen de belangrijkste doelgroep van deze kennis;
 op de praktijk gerichte, en voor de praktijk relevante en toepasbare kennis als opbrengsten
van praktijkgericht onderzoek met als doelgroep vooral de onderwijspraktijk (onderwijsbegeleiders, schoolleiders en leraren);
 kennis bedoeld om beleidsvoornemens te toetsen of geïmplementeerd beleid te evalueren
met als beleidsvoorbereiders en -voerders als belangrijkste doelgroep.
Zolang er een onderwijspraktijk is, kennen we wetenschappers die, voortbouwend op wat reeds
bekend is en daarover te theoretiseren, te filosoferen of te onderzoeken, uitspraken doen die van
belang worden geacht voor de onderwijspraktijk. Afhankelijk van het tijdsgewricht en daarbij
passende situatie staat onderzoek in de titel van dit hoofdstuk voor de kennis, de theorie, de
onderzoeksresultaten en het onderzoek.
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Daarnaast gaat het in dit hoofdstuk om de opleidingspraktijk, de lerarenopleiders en hun
handelen in die lerarenopleiding. In Nederland worden leraren voor het grootste deel opgeleid
in het hoger beroepsonderwijs. Dat geldt in ieder geval voor de leraren voor het primair onderwijs, het (voorbereidend) beroepsonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Leraren voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kunnen hun bevoegdheid halen door
een hbo-master te volgen of een universitaire lerarenopleiding (zie voor een volledig overzicht
van de lerarenopleidingen Van Kempen, Dietze, & Coupé, 2016). In dit hoofdstuk worden de
termen lerarenopleiding en lerarenopleider gebruikt, ook als het historische gezien nog gaat
over voorlopers als de kweekschool, de pedagogische academie of de bovenmeester die opleidt.

Normaalscholen, kweekscholen en lerarenopleidingen
De eerste echte instituten voor het opleiden van leraren - de kweekscholen en normaalscholen
voor het lager onderwijs - ontstaan rond 1800. De eerste kweekschool wordt in 1795 in Haarlem
geopend (Van Essen, 2006). De meeste leraren worden dan nog 'gekweekt' in en vanuit de
praktijk: achterin de klas kijken hoe de hoofdmeester het doet en af en toe een les overnemen.
Tijdens de avonduren worden deze kwekelingen door diezelfde hoofdmeester verder
geschoold. De theorie die beschikbaar is voor de aankomende leraren is zeker op papier zeer
beperkt. Voor een groot deel betreft het feitenkennis over schoolvakken waarin af en toe ook
didactische aanwijzingen zoals geïllustreerd in het boekje van Hoonaard uit 1824: De beoefening der aardrijks- en geschiedkunde gemakkelijk gemaakt (Swennen, 2012; 2016). Het gaat per
vak om meestal dunne boekjes van 32 pagina's die gezien de vele herdrukken een dankbaar
lezerspubliek vinden. De boekjes worden geschreven door dezelfde hoofdmeesters die leraren
kweken.
Pedagogiek en didactiek worden zeker op de normaalscholen niet apart gedoceerd. Als het
aantal kweekscholen toeneemt, komen er - geschreven door de directeuren
daarvan - pedagogische boeken op de markt zoals in 1833 'Beginselen
der zielkunde’ door Prinsen, directeur van de Haarlemse kweekschool
De relatie
(Swennen, 2016). De directeuren geven zelf veel lessen op de kweektussen theorie en
scholen en zetten hun lesinhouden op papier zodat de inhoud beter
praktijk lijkt in
verspreid kan worden. Docenten van de universiteit worden ingedeze tijd
huurd voor het verzorgen van vakken als esthetisch lezen, meethecht.
kunde en praktische tuinbouw (Van Essen, 2006). Kennis over het
onderwijzen, over de leerlingen en hoe met leerlingen om te gaan, wordt
gedoceerd en ook gepubliceerd door ervaringsdeskundigen. Zij laten zich wel
inspireren door pedagogen als Rousseau en Pestalozzi. De opleiders uit de praktijk combineren
hun praktijkervaringen met de dan bekende theoretische beschouwingen. De relatie tussen
deze theorie en de praktijk lijkt hecht, blijkt ook hier uit het grote aantal herdrukken van deze
boeken. Er is in geen enkel geval discussie over de inhoud van die theorie, wel over de hoeveelheid vakkennis die een toekomstige onderwijzer zich eigen moet maken. Moet het "… een
knappe kop zijn met veel algemene boekenkennis en/of een degelijke theoretische vakinhoudelijke bagage." of worden onderwijzers het best opgeleid door ze onder te dompelen in de schoolpraktijk (Van Essen, 2006, p. 15)?
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Al in het begin van de twintigste eeuw neemt de aandacht voor een degelijke en meer vastgestelde theoretische basis op de lerarenopleiding toe. In de Lager-onderwijswet van 1920 wordt
vastgelegd dat alle onderwijzers voor het lager onderwijs moeten worden opgeleid op een
kweekschool. Met het verplicht stellen daarvan komen er voorschriften voor de inhoud van
de opleiding en worden er naast schoolvakspecialisten ook docenten pedagogiek aangesteld
(Swennen, 2016). De discussie over kwaliteit op basis van kennis versus kunnen zet zich voort
maar verplaatst van hoeveelheid naar inhoud. Vooral over de mate waarin de nieuwe kweekschool 'gepedagogiseerd' moet worden en over de inhoud van het vak pedagogiek is discussie.
Volgens Hilvoorde (2002) heeft de erkenning van pedagogiek als wetenschap in Nederland aan
het begin van de twintigste eeuw daaraan bijgedragen. Enerzijds is er de roep om pedagogiek
als kernvak te gaan beschouwen. Anderzijds wordt door veel kweekschoolstudenten, gesteund
door vakdocenten, pedagogiek gezien als 'zwamvak' waar je in de praktijk weinig mee kunt
(Van Essen, 2006).
In de tweede helft van de twintigste eeuw wordt er nog meer nadruk gelegd op de theorie in
de opleiding. In 1968 wordt de naam kweekschool veranderd in pedagogische academie (pa).
Daarin zit zowel pedagogisch als academisch verpakt. De 'pa' wordt onderdeel van het hoger
beroepsonderwijs. In 1984 worden pedagogische academie en kleuterkweek samengevoegd
tot pedagogische academie basisonderwijs (pabo).
In 1992 krijgen de pabo's voor het eerst te maken met een visitatie. De opleidingen worden door
een extern panel van deskundigen beoordeeld op hun kwaliteit. De belangrijkste conclusie is dat
de opleidingen te weinig binding hebben met de praktijk waarvoor ze opleiden. Juist dat gegeven maakt dat er veel basisschoolleraren op de pabo's gaan doceren. Zij kennen de onderwijspraktijk als geen ander. Met die toestroom wordt op de pabo's het percentage lerarenopleiders
met een doctoraal of een eerstegraadsopleiding lager. Praktijkkennis en -ervaring zijn belangrijker dan theorie.
Voor het opleiden van kleuterleidsters, nu leraren onderbouw, zijn tot 1956 geen inhoudelijke
voorschriften. De inhoud van de opleiding is afhankelijk van het team van opleiders, er is
weinig theorie en er is veel aandacht voor leren in de praktijk. De praktijkgerichtheid heeft te
maken met de minimale instapeisen voor leerlingen van de kleuterkweek. Vaak was 'met vrucht
genoten lager onderwijs' voldoende (Van Essen, 1990. p.225). Met de wet van 1956 wordt Meer
Uitgebreid Lager Onderwijs (Mulo) verplicht gesteld en komen er voorschriften voor te doceren
vakken. De vaststelling van de inhoud en de hoeveelheid theorie worden dan nog steeds
bepaald door de opleiders die veelal uit de onderwijspraktijk afkomstig zijn. De lerarenopleiding voor kleuterleidsters wordt in 1984 onderdeel van de pedagogische academie basisonderwijs.
Voor leraren voortgezet onderwijs ontstaan pas in 1970 fulltime lerarenopleidingen. Tot dat
tijdstip worden in het voortgezet onderwijs vakspecialisten aangesteld die hun kennis hebben
opgedaan op de universiteit of door het halen van een Middelbaar Onderwijs (MO)-akte (Vos
& Van der Linden, 2004). Tot 1998 is de MO-akte vooral voor leraren basisonderwijs een manier
om, naast hun werk in het basisonderwijs, een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te
halen. Op de MO-opleidingen wordt vakinhoud gedoceerd, gegeven door universitaire docenten of vakdocenten uit het voortgezet onderwijs. De inhoud van de gedoceerde vakkennis staat
niet ter discussie; onenigheid blijft er wel over de hoeveelheid vakkennis die een leraar nodig
heeft. Pas vanaf 1984 wordt er naast vakkennis ook (vak)didactiek en onderwijskunde gedo24
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ceerd op deze - inmiddels - deeltijd lerarenopleidingen. Op de universiteiten zijn er vanaf de
jaren zeventig zes weken durende cursussen vakdidactiek voor studenten die het leraarschap
overwegen. Vanaf 1987 starten de voltijds universitaire lerarenopleidingen. Academici die leraar
willen worden, zijn vanaf dat moment verplicht de eenjarige opleiding te volgen en op die wijze
een onderwijsbevoegdheid te halen. Op de universitaire lerarenopleidingen worden vaak leraren voortgezet onderwijs aangesteld als docenten. Vakdidactiek staat centraal, de vakinhoud
kennen de studenten uit hun universitaire opleiding (Zie Geerdink & Pauw, 2017).

Pedagogiek als wetenschap erkend
In het begin van de twintigste eeuw krijgt pedagogiek ook in Nederland wetenschappelijke
erkenning. Om die status op te houden en tevens te emanciperen als wetenschappelijke discipline is het noodzakelijk te concentreren op eigen concepten en een eigen te ontwikkelen onderzoeksmethodiek. Pedagogische Studiën, dat in 1920 is opgericht, is een belangrijk medium voor
het verspreiden van deze 'wetenschappelijke' kennis. Binnen de redactievergaderingen wordt
geregeld gediscussieerd over het wel of niet wetenschappelijk gehalte van notities en publicaties
(Hilvoorde, 2002). Het eerder door hoofdmeesters gepubliceerde pedagogisch werk wordt afgedaan als 'predisciplinair amateurisme' en krijgt steeds minder aandacht in het tijdschrift
(Hilvoorde, 2002, p. 163.). Dat geldt ook voor de levensbeschouwelijke en filosofische pedagogiek, die veelal gebaseerd was op een systematische en theoretisch onderbouwde reflectie op
praktijkervaringen. De 'empirische' pedagogiek wordt beïnvloed door disciplines als geneeskunde en (ontwikkelings)psychologie. De pedagogen willen zich kunnen meten met deze
erkende, wetenschappelijke disciplines en doen dat door vergelijkbaar met de natuurwetenschappen met cijfers te 'meten'. Op basis van veelal empirisch onderzoek wordt kennis ontwikkeld voor de onderwijspraktijk. 'Niets is zo praktisch als een goede theorie' is een bekende
uitspraak van Gunning (in Hilvoorde, 2002). Deze ontwikkeling binnen de pedagogiek als
wetenschap wordt mede verantwoordelijk gesteld voor een groeiende kloof tussen de wetenschap en de onderwijspraktijk, tussen wetenschappelijke geloofwaardigheid en praktische
relevantie. Aan de geloofwaardigheid willen en moeten de wetenschappers voldoen terwijl de
practitioners bruikbare kennis willen. Een van de gevolgen van de toegenomen kwaliteitseisen
aan het onderzoek is dat onderzoekers zich steeds meer gaan specialiseren waar de complexe
onderwijspraktijk juist gediend is bij een breed, vaak ook multidimensionaal perspectief. Marinus Langeveld wordt in 1946 in Utrecht nog benoemd tot gewoon hoogleraar in de pedagogiek,
de algemene didactiek en de ontwikkelingspsychologie. Zo'n samenvoeging vinden we niet
meer in de tweede helft van de twintigste eeuw. Leerstoelen zijn nu specialisaties als 'pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening'. Wetenschappelijke eisen
leiden tot abstraheren, de-contextualiseren en differentiëren. Praktische daadkracht vraagt juist
om concretiseren, contextualiseren en samenvoegen.
Waar leraren in de eerste helft van de twintigste eeuw nog pogingen deden aansluiting te
vinden bij de ontwikkelingen binnen de wetenschap, zien ze daar in de tweede helft van de
twintigste eeuw steeds meer vanaf. Volgens Hilvoorde wordt de onderwijspraktijk complexer
en hebben leraren hun handen vol aan het onderwijs zelf (Hilvoorde, 2002). En onderzoekers
komen verder van de praktijk omdat de wetenschap eigen eisen stelt en hun werkgevers hoge
aantallen wetenschappelijke publicaties afdwingen. Er wordt veel nadruk gelegd op 'theorie
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waarvan echt bewezen is dat ze werkt'. Pieters en Jochems (2003) stellen dat een werking echt
is bewezen als de onderzoeksmethode aan de geformuleerde criteria voldoet. Publiceren stelt
hoge eisen aan repliceerbaarheid, generalisatie en consistentie en die zijn in de onderwijspraktijk nauwelijks te realiseren.
Research, Development and Dissemination
De scheiding tussen theorie en praktijk vinden we geconceptualiseerd in het RDD-model
(Research, Development en Dissemination) dat in Nederland tot zeker 2000 domineert: er
zijn onderzoekers, adviseurs/ontwikkelaars en uitvoerders in het onderwijs, ieder met een
eigen taakstelling (Havelock, 1969). De invoering van het RDD-model in de jaren zeventig
van de vorige eeuw, is een reactie op kritiek die er dan is op de kwaliteit en het regionale
karakter van veel onderwijsonderzoek (Wardekker, 1981). Binnen het RDD-model valt een
strikte taakverdeling te onderscheiden tussen de onderzoekers, adviseurs/ontwikkelaars en
leraren(opleiders) als uitvoerders, namelijk:
 Onderzoekers, werkzaam aan universiteiten en - vaak daaraan gelieerde - onderzoeksinstellingen hebben de opdracht kennis te ontwikkelen. Onderzoekers en universiteiten
worden vooral ook door de politiek en het financieringsstelsel afgerekend op het aantal
wetenschappelijke publicaties. Om te kunnen voldoen aan de internationaal vastgestelde
eisen houden onderzoekers zich vooral bezig met het vinden en formuleren van wetmatig
heden met betrekking tot allerlei vraagstukken, maar waarbij vaak ook noodgedwongen
de primaire focus meer op de ontwikkeling van de theorie ligt, dan op praktijk.
 Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kent Nederland centrale instituten als Cito, SLO
maar ook pedagogische centra waar onderwijsontwikkelaars en -adviseurs de door onderzoekers ontwikkelde kennis gebruiksklaar maken en vertalen naar de onderwijspraktijk.
Scholen worden ondersteund door de vaak regionaal opererende schooladviesdiensten;
voor de lerarenopleidingen zijn er de landelijke pedagogische centra. Swennen (2012;
2016) beschrijft hoe deze centra in opdracht van de overheid vanaf de jaren zestig steeds
meer betrokken zijn bij de inhoud van de lerarenopleidingen voor het primair onderwijs
(vanaf 1968 pedagogische academies). In 1979 brengt het KPC het eerste nummer van ID
(later Idee) als tijdschrift voor lerarenopleiders uit; de voorloper van het huidige Tijdschrift
voor Lerarenopleiders. Cito en SLO ontwikkelen toepassingen voor het gehele onderwijsveld, eveneens in opdracht van de overheid (Swennen, 2012, 2016).
 In de onderwijspraktijk werken de uitvoerders. Binnen het RDD-model is er voor de
onderwijs- en opleidingspraktijk geen kennisontwikkelingsfunctie, noch een onderwijsontwerpfunctie. Leraren(opleiders) worden geacht zo goed mogelijk uit te voeren wat de
onderzoekers, methodemakers en onderwijsadviseurs bedenken en beschrijven. Anders
dan de technische en paramedische hbo-opleidingen maakt onderzoek doen geen deel uit
van het opleidingscurriculum van de hbo-lerarenopleidingen.
Door de strikte taakverdeling is er nauwelijks contact nodig tussen onderzoekers en lerarenopleiders behalve bij de dataverzameling. En omdat er maar beperkt onderzoek wordt
gedaan naar de lerarenopleidingen (Swennen, 2012) is zelfs dat beperkt.
Onderzoek dat wel uitgevoerd wordt, start vaak vanuit theoretische belangstelling of wordt
in opdracht van de politiek of beleidsinstellingen uitgevoerd. In alle situaties telt publiceren
zwaarder dan praktijkgerichtheid of praktijkrelevantie. Scholen en ook niet alle hogescholen
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hebben toegang tot de tijdschriften waarin gepubliceerd wordt. Daarnaast is de ontwikkelde
kennis voor de praktijk niet altijd toegankelijk omdat de gehanteerde terminologie voor
niet-onderzoekers moeilijk te begrijpen is, ze kennen de onderzoekstaal niet (Martens, 2010).
Ook voor de onderwijsbegeleidingsdiensten en pedagogische centra met hun functie als
'doorgeefluik' is de kennis niet altijd toegankelijk en bruikbaar. Daarnaast worden de begeleidingsdiensten door de opgelegde marktwerking meer uitgedaagd dicht bij de praktijk aan
te sluiten om dan gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. Lerarenopleidingen laten
zich in die tijd ook weinig sturen door resultaten van onderzoek. Zij bepalen voor een groot
deel zelf voor welke inhoud en didactische benadering ze kiezen en op de opleidingen is
weinig aandacht voor een systematische evaluatiecultuur.
Langzamerhand wordt duidelijk dat het RDD-model en de taakverdeling die daarmee
samenhangt, te veel ongewenste neveneffecten heeft en daarom ongewenst is (Onderwijsraad, 2003: Wubbels & Van Merriënboer, 2011). Het vergroot de afstand tussen onderzoek en
de onderwijspraktijk terwijl de behoeften aan samengaan vanuit verschillende perspectieven
ervaren wordt.

Behoefte aan toenadering en samengaan
Vanuit drie richtingen zijn er vanaf eind twintigste eeuw voornemens en worden ook feitelijke
stappen gezet die leiden tot het verkleinen van de kloof tussen de opleidingspraktijk en onderzoek:
1 er zijn maatschappelijke en ook economische factoren die aanzetten tot
onderwijsbeleid gericht op onderzoek in en door de onderwijspraktijk (De Weert & Leijnse, 2010);
Drie stappen
2 lerarenopleiders gaan vanuit een eigen behoefte, zelf onderzoek
om de kloof
doen (Boei et al., 2014; Clarke, 2001; Erixon Arreman, 2005); en
tussen onderzoek
3 er wordt ook vanuit de onderzoekswereld gezocht naar samenen praktijk te
werking tussen onderzoekers en practici. Universitaire onderzoeverkleinen.
kers die gefrustreerd raakten door het beleid gericht op output en de
concurrentie om de spaarzame middelen zijn blij met de mogelijkheid
meer praktijkgericht te kunnen werken. Ze willen meer praktijkgericht werken
en waar mogelijk stappen onderzoekers over naar het hbo.
Maatschappelijke en economische factoren vragen om innovatieve practici (1)
Economische veranderingen als globalisering hebben ertoe geleid dat de beroepspraktijk
waarvoor het hbo opleidt een nieuw soort professional nodig heeft en behoefte heeft aan
bruikbare, relevante kennis, anders dan de theoretische kennis die door fundamenteel onderzoek wordt geleverd. Kennis wordt steeds meer gezien als productiefactor maar is dat alleen
als ze ingezet kan worden (Onderwijsraad, 2003). De Europese top spreekt in 2000 in Lissabon de wens uit dat de Unie zich ontwikkelt tot de meest dynamische kennissamenleving
van de wereld. In navolging daarvan heeft de Nederlandse regering zich voorgenomen te
werken aan een plaats in de top drie van Europa's meest succesvolle economieën. Daarvoor
is in Nederland vooral met betrekking tot innovatie en technologie een inhaalslag nodig;
dat betekent meer kennis, meer in de praktijk bruikbare kennis, en meer en beter opgeleide

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

27

professionals (De Weert & Leijnse, 2010). Het zijn overigens niet alleen economische wetmatigheden die daarom vragen. De samenleving als geheel verlangt in toenemende mate dat
de vele complexe problemen waarmee we te maken hebben (vergrijzing, gebrek aan sociale
cohesie, gebrek aan veiligheid, klimaatverandering, et cetera) betaalbaar, snel en adequaat
opgelost worden. Daar heeft het onderwijs ook mee te maken. Overheid en
ouders stellen steeds hogere en ingewikkelder eisen aan het onderwijs
en verwachten meer dan voorheen een snelle en op maat bediening.
De
Dat vraagt om innovatieve leraren(opleiders) die vanuit de
ontwikkelingen
bestaande beroepspraktijk aangrijpingspunten vinden voor
in de samenleving
vernieuwing en verbetering.
vragen om andere
Die vraag naar deze nieuwe kennis komt bij het hoger beroepsonprofessionals.
derwijs en dus ook bij de lerarenopleidingen terecht (De Weert &
Leijnse, 2010). Het gegeven dat de theoretische kennis die door onderwijsonderzoekers van universiteiten en onderzoekscentra wordt ontwikkeld,
weinig raakt aan de onderwijspraktijk, wordt door de economische en maatschappelijke
ontwikkelingen steeds meer als ongewenst gezien. Voor de praktijk bruikbare kennis moet
tot stand komen door samenwerking tussen onderzoekers en professionals. Of door mensen
die op beide vlakken competent zijn; mensen die over veel praktijkkennis beschikken en
daarnaast op een hoog abstractieniveau kunnen denken, kunnen praktijkrelevante kennis
ontwikkelen. Om die theoretische en meer praktische kennis te verenigen moeten onderzoekers meer met de praktijk gaan samenwerken en professionals uit de praktijk mmoeten
een onderzoekende houding ontwikkelen. Professionals met een onderzoekende houding
kunnen hun beroepsmatig handelen steeds weer aanpassen aan de bestaande dynamiek in
de beroepspraktijk en - proactief - nieuwe werkwijzen bedenken en implementeren die
leiden tot de gewenste innovaties. Een onderzoekende houding betekent hier dat een professional onderzoeksresultaten kent en kan gebruiken, zelf ook onderzoeksvaardig is en zich
de attitude van een onderzoeker eigen heeft gemaakt (Hageman & Andriessen, 2016). Van
leraren(opleiders) wordt verwacht dat ze vertrouwde methodieken en handelswijzen uit hun
praktijk kennen en gebruiken, en relevante bevindingen uit nieuw onderzoek kunnen vertalen naar hun eigen beroepspraktijk. Dat betekent ontwikkelingen bijhouden en onderzoeksresultaten lezen en beoordelen. Daarnaast moeten ze in staat zijn vanuit hun praktijkkennis
nieuwe kennis en aanpakken te ontwikkelen, te testen en implementeren. Aan de praktijk
gelieerd onderzoek leidt tot de empirisch en op de praktijk gefundeerde aanbevelingen tot
aanpassing en/of vernieuwing van de beroepspraktijk.
Lerarenopleiders gaan zelf onderzoek doen: de emancipatie van de beroepsgroep (2)
Aan het eind van de twintigste eeuw gaan lerarenopleiders zelf meer onderzoek doen.
Clarke (2001) beschrijft dat aan de hand van drie fenomenen. Zo krijgen lerarenopleiders in
de jaren tachtig eigen wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast worden bundels en handboeken gepubliceerd waarin de state of the art wordt beschreven en ten slotte worden er
steeds meer congressen voor lerarenopleiders georganiseerd.
Er zijn twee factoren die het onderzoek door lerarenopleiders stimuleren. Een eerste factor
is de organisatorische inbedding van de lerarenopleidingen. De toegenomen behoefte aan
academisering van de lerarenopleidingen vanaf de jaren zestig, leidt tot een herpositionering.
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In Nederland wordt gekozen voor het onderbrengen van de lerarenopleidingen binnen
uniersiteiten en hogescholen, nu steeds vaker Universities of Applied Sciences (Boei et al.,
2014). Internationaal worden andere, maar vergelijkbare keuzes gemaakt. Lerarenopleidingen gaan deel uitmaken van bestaande universiteiten (Australië en Zweden) of worden
opgewaardeerd tot 'nieuwe' universiteiten of polytechnics (UK, Zuid-Afrika). Die andere
institutionele positionering legt meer nadruk op het onderzoek en een positionering als
onderzoeksinstituut. Het wordt ze daarbij overigens niet gemakkelijk gemaakt. De 'nieuwe'
universiteiten (UAS) krijgen minder geld dan de traditionele universiteiten en in alle gevallen
worden de opleidingen primair afgerekend op hun onderwijsfunctie (Boei et al., 2014). Lerarenopleiders zijn daarnaast vaak niet of onvoldoende geschoold in het verrichten van onderzoek, terwijl van hen wel wordt verwacht dat ze voldoen aan de wetenschappelijke
standaards waaronder het publiceren in internationale, wetenschappelijke tijdschriften.
Een tweede factor die lerarenopleiders aanzet tot onderzoek doen is een meer interne, intrinsiek gemotiveerde factor. Binnen de opleidingen groeit de belangstelling voor een eigen
onderzoeksterrein en onderzoeksthema's omdat lerarenopleiders te weinig kunnen met de
resultaten van de empirisch-analytische onderzoeksbenadering zoals op dat moment dominant binnen het onderwijsonderzoek. Vanuit de complexiteit van het werkveld en de
gewenste professionalisering van de lerarenopleiders groeit de belangstelling voor onderzoek dat handelingsgerichte en voor de praktijk bruikbare resultaten oplevert (Erixon Arreman, 2007). Cochran-Smith (2005) benadrukt het belang van onderzoek door lerarenopleiders
opdat opleiders daardoor zicht hebben op de opbrengsten van hun opleidingspraktijken en
het bijdraagt aan hun professionaliteit. Eigen onderzoek is sowieso noodzakelijk omdat er
vanuit de onderwijswetenschappen weinig belangstelling is voor onderzoek naar het opleiden van leraren (Cochran-Smith, 2005).
Onderzoekers willen meer praktijknabijheid (3)
Niet alleen practici maar ook onderzoekers stellen vast dat er te weinig onderzoek is met
overtuigende en praktische opbrengsten (Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2006). Volgens
Jochems (2003) wordt er vanaf 2003 gediscussieerd over de beperkte bruikbaarheid en relevantie van onderwijsonderzoek voor de praktijk (zie Onderwijsraad, 2003; Pieters & Jochems,
2003). Benadrukt wordt dat vooral de publicatiedruk (publish or perish) van onderzoekers
daaraan debet is. Dat leidt in ieder geval ook binnen onderwijsonderzoek tot het afdwingen
van wetenschappelijke waardering voor ander dan empirisch-analytisch onderzoek. Er
worden daardoor ook andere eisen aan validiteit en betrouwbaarheid gesteld (Anderson &
Herr, 1999; Wardekker, 1999). Binnen de onderwijswetenschappen groeit de aandacht voor
onderzoekbenaderingen en -methodes die recht doen aan de complexiteit van de onderwijspraktijk en uitgaan van co-creatie tussen onderzoekers en practici (Van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006; zie voor voorbeelden ook het themanummer Tijdschrift voor
Lerarenopleiders in 2008). Bekende voorbeelden van onderzoeksmethodes die meer praktijkgericht zijn, zijn ontwerponderzoek, zelfstudie en actieonderzoek.
Niet alle onderwijsonderzoekers streven naar impact in de beroepspraktijk. Van Braak en
Vanderlinde (2012) laten zien dat er verschillen zijn in opvattingen over samenwerking
tussen onderzoekers en practici. Curriculumonderzoekers staan het meest open voor samenwerking, onderzoekers binnen het domein 'onderwijs en samenleving' het minst. En vrouwe-
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lijke onderzoekers gemiddeld meer dan mannelijke onderzoekers (Van Braak & Vanderlinde,
2012).

Het samensmelten van onderzoek en lerarenopleidingen
De lerarenopleidingen in het hbo hebben, formeel vanaf 2001, de opdracht onderzoek te implementeren in hun opleidingen. Ze worden geacht onderzoekende leraren af te leveren en bij te
dragen aan de voor de onderwijs- en opleidingspraktijk relevante kennisontwikkeling. Om deze
aanpassingen binnen een afzienbare periode te realiseren zijn er vanaf 2002 - als katalysatoren in het gehele hbo lectoren aangesteld. Deze lectoren hebben bij hun aanstelling een drieledige
taakstelling gekregen, die binnen de lerarenopleidingen betekenen dat ze:
1 bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleidingen en de
professionalisering van lerarenopleiders;
2 bijdragen aan de theorievorming over het opleiden; en
3 bijdragen aan innovatie van het gehele onderwijswerkveld.
(Zie verder ook de bijdrage van Van den Berg en Geerdink in dit katern).
Verbinding tussen onderzoek en opleidingspraktijk vereist veranderingen van het curriculum
van de lerarenopleidingen. Daartoe hebben alle lerarenopleidingen (NVAO, 2016) een leerlijn
onderzoek ontwikkeld waarin expliciet wordt aangegeven door middel van welke leerinhouden
en -activiteiten studenten per opleidingsfase de gewenste onderzoekende houding kunnen
ontwikkelen. Een leerlijn onderzoek is succesvol als ze geïntegreerd is en dat vereist aanpassingen in alle curriculumaspecten. Omdat het leren onderzoek doen voor toekomstige professionals altijd verbonden is met het beroep waarvoor ze opgeleid worden, is integratie van aspecten
van onderzoek doen en de op het beroep voorbereidende onderwijsactiviteiten noodzakelijk.
Achtereenvolgens wordt beschreven welke aanpassingen dat vraagt van 1) de inhoud, 2) de
didactische werkwijze en 3) de toetsing van het curriculum van de lerarenopleidingen.
De inhoud van het curriculum
De inhoud is dat wat een student zich eigen moet maken om gekwalificeerd te zijn, ook
omschreven als eindtermen of startkwalificaties. Zoals al genoemd kent de lerarenopleiding
altijd een vakspecifiek deel en een meer algemeen beroepsvoorbereidend deel. Het eerste
vakspecifieke deel bevat kennis over vakinhouden en vakdidactiek. Eigen maken van deze
inhoud vereist vertrouwd zijn met vakliteratuur maar in het vernieuwde hbo ook met actuele
wetenschappelijke literatuur. (Toekomstige) leraren met een onderzoekende houding
kunnen en willen bestaand onderzoek gebruiken bij het beroepsmatig handelen. Wetenschappelijke literatuur moet onderdeel zijn van de voorgeschreven literatuur en onderdeel
uitmaken van de leerinhoud die gedoceerd wordt (Spanjers, De Sadeleer, Pluym, Ramaekers,
Robben, & Vandamme, 2015).
Het kunnen inzetten van onderzoeksvaardigheden in de eigen beroepspraktijk maakt deel
uit van de meer algemene beroepsvaardigheden. Toekomstige leraren moeten op de opleiding kennismaken met het verhelderen van praktijkproblemen, omzetten van problemen in
onderzoeksvragen, literatuur zoeken, vinden en gebruiken, systematisch en betrouwbaar
data verzamelen et cetera.
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De didactische vertaling van de inhoud
De studenten worden op de opleiding geconfronteerd met de inhoud die ze zich eigen
moeten maken door colleges, opdrachten, praktijkervaringen et cetera. Onderzoek of onderzoeksvaardigheden kunnen aan bod komen in allerlei activiteiten en werkvormen: door
kennis over onderzoek doen aan te bieden in colleges of door studenten onder begeleiding
aan onderzoeksopdrachten of deelonderzoeken te laten werken. Idealiter zijn alle onderwijsopdrachten zo geformuleerd dat onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding
voorwaarde zijn voor het kunnen uitvoeren van de opdracht. Tijdens de gehele opleiding
kan op die manier geoefend worden in onderzoeksvaardig worden. Lerarenopleiders zijn
daarvoor rolmodellen (Timmermans, Geerdink, Willems, & Gommers, 2015). Binnen de leerlijn onderzoek moeten de complexiteitsniveaus en daarbij passende vaardigheden en kennis
van de verschillende soorten praktijkgericht onderzoek geoperationaliseerd worden. Onderzoek deel uit laten maken van de opleidingsdidactiek vraagt om zowel onderzoeksvaardige
alsook inhoudelijk deskundige lerarenopleiders.
Toetsing en beoordeling
Bij elke formatieve en summatieve toetsing wordt vastgesteld of de studenten voldoen
aan de voor een bepaalde fase van de opleiding geldende criteria. Onderdelen van de onderzoekende houding kunnen als aparte competentie, maar beter nog als onderdeel van een
beroepstaak beoordeeld worden. Juist de laatste jaren is - zeker ook door de nadruk die
daarop gelegd is bij het verstrekken van accreditaties - veel nadruk gelegd op de kwaliteit van
het afstudeeronderzoek. Daar moesten studenten opeens laten zien dat ze onderzoeksvaardig waren (zie ook Geerdink, 2017). Bij een geïntegreerde leerlijn onderzoek worden studenten gedurende de gehele opleiding begeleid en beoordeeld op de ontwikkeling van hun
onderzoekende houding.
Een curriculum dat de onderdelen bevat die nodig zijn voor het opleiden van innovatieve
leraren met een onderzoekende houding, heeft lerarenopleiders nodig die daarin rolmodel
zijn en hun handelen expliciteren. Steeds meer lerarenopleiders doen zelf onderzoek als
onderdeel van een master, een promotietraject, binnen een lectoraat of binnen een kenniskring op een academische opleidingsschool. Onderzoek en lerarenopleidingen komen dichter bij elkaar. Voor echte versmelting moeten nog meer lerarenopleiders betrokken zijn bij
onderzoeksactiviteiten, eigenlijk iedereen.

Tot slot
In dit hoofdstuk is beschreven hoe lerarenopleiders en onderzoek zich de laatste twee eeuwen
tot elkaar verhouden hebben en - in een laatste paragraaf - hoe de lerarenopleiding kan inzetten
op synthese tussen opleidingspraktijk en onderzoek (Zie Van den Berg en Geerdink in dit
katern voor de wijze waarop onderzoek dichter bij de praktijk kan komen). Nadat er in de
negentiende eeuw een vanzelfsprekende verbintenis was, zijn ze met de verdergaande institutionalisering van de lerarenopleidingen en de erkenning en ontwikkeling van pedagogiek als
wetenschap, uit elkaar gegroeid. Die tweedeling en verwijdering tussen de twee partners die
in de twintigste eeuw gestimuleerd is, wordt inmiddels als zeer ongewenst gezien maar we
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hebben er nog wel mee te maken. In de laatste decennia wordt vanuit verschillende posities
hard gewerkt aan het bijeenbrengen van de twee actoren die eigenlijk niet zonder elkaar
kunnen en mogen. Deze hele katern laat zien hoe daaraan gewerkt wordt.
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Eindnoten
1

De universitaire lerarenopleidingen die als dagopleiding sinds 1987 bestaan, kennen wat betreft de
onderzoekstaak een ontwikkeling die afwijkt van die van de hbo-lerarenopleidingen. Dit hoofdstuk
gaat vooral over de hb- lerarenopleidingen. Als er overeenkomsten zijn met de universitaire lerarenopleidingen, wordt dat gemeld.
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Hoofdstuk 2

Theoretisch en empirisch inzicht in de
onderzoekende houding van lerarenopleiders:
de retoriek voorbij

Samenvatting

Hanne Tack, Universiteit Gent
Ruben Vanderlinde, Universiteit Gent
In dit hoofdstuk trachten we een antwoord te bieden op drie vragen die in de debatten
naar het waarom en waartoe van onderzoek in de lerarenopleiding een centrale plaats
innemen: (1) wat het betekent om als lerarenopleider de rol als 'onderzoeker' op te nemen
en een onderzoekende houding te ontwikkelen; (2) waarom lerarenopleiders onderzoek
moeten doen; en (3) hoe het ontwikkelen van deze rol - en bijhorende onderzoekende
houding - in verschillende contexten betekenisvol ondersteunt kan worden. Door vanuit
een theoretisch en een empirisch perspectief een antwoord te formuleren op deze vragen,
hopen we met dit hoofdstuk de retoriek voorbij te gaan en een bron van actie en inspiratie
te mogen zijn.

Inleiding
De zorg om goede lerarenopleidingen als basisvoorwaarde voor goed onderwijs blijft erg actueel
(De Wever, Vanderlinde, Tuytens, & Aelterman, 2016). Het is dan ook opmerkelijk vast te stellen
dat de grote aandacht voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen en diens afstuderende leraren, zich amper weerspiegelt in aandacht voor de kwaliteit van de lerarenopleider zelf. Deze
merkwaardige paradox wordt levendig gehouden door de breed aanvaarde opvatting dat een
lerarenopleider gewoon iemand is die lesgeeft aan studenten in de lerarenopleiding, in plaats
van aan studenten in het basis -, secundair of hoger onderwijs (zie ook Kelchtermans, 2013a;
Vanassche & Kelchtermans, 2013). Bijgevolg worden lerarenopleiders als 'leraar van leraren'
zelden voorbereid op hun cruciale verantwoordelijkheid in het opleiden en ondersteunen van
(toekomstige) leraren. Bovendien wordt de inductiefase en de verdere professionele ontwikkeling van lerarenopleiders amper ondersteund door systematische professionaliseringsinitiatieven (European Commission, 2013; Loughran, 2014; Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2013;
Tack, Valcke, Rots, Struyven, & Vanderlinde, 2017). Met andere woorden, tot voor kort werd de
vraag naar de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders amper gesteld (Vanassche, Rust,
Conway, Smith, Tack, & Vanderlinde, 2015; Smith, 2015; Tack et al., 2017).
Het laatste decennium komt hier echter verandering in en komen lerarenopleiders zowel in
onderzoek als beleid geleidelijk steeds meer in de aandacht als een belangrijke en unieke professionele groep met eigen professionaliseringswensen en -noden (zie bijvoorbeeld Kelchtermans,
2013a; 2013b; Kelchtermans, Smith, & Vanderlinde, 2017; Lunenberg et al., 2013; Tack et al., 2017;
Vanassche, 2014; Vanassche et al., 2015).
Samen met heel wat andere auteurs (zie bijvoorbeeld Kelchtermans, 2013a, 2013b; Kelchtermans
et al., 2017; Loughran, 2014; Lunenberg, Murray, Smith, & Vanderlinde, 2016; Lunenberg et al.,
2013; Vanassche, 2014; Vanassche et al., 2015) geloven wij dat de opleidingspraktijk van de
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lerarenopleider -steeds gesitueerd in een concrete context- het startpunt van diens professionele
ontwikkeling dient te zijn. Om deze opleidingspraktijk als 'leraar van leraren' beter te begrijpen
en verder te ontwikkelen, wordt de rol van de lerarenopleider als 'onderzoeker', de vraag naar
het uitvoeren van praktijkonderzoek, en het belang van het ontwikkelen van een onderzoekende houding steeds meer in de verf gezet (Kelchtermans, 2013a; Kelchtermans et al., 2017;
Loughran, 2014; Maes, Clarebout, De Fraine, Smits, & Vanderhoeven, 2012; Tack & Vanderlinde,
2016a; Van Vlokhoven, Kools, Geerdink, Boei, & Willemse, 2013; Willemse & Boei, 2013). In 2016
was het thema van de jaarlijkse VELON/VELOV-conferentie zelf specifiek geformuleerd als
'Professionaliseren in/door onderzoek'. Ook de Nederlandse Beroepsstandaard voor Lerarenopleiders (VELON, 2012) en het Ontwikkelingsprofiel van de Vlaamse Lerarenopleider
(VELOV, 2012; herziening in 2015, zie Mets & van den Hauwe, 2015) wijden hier expliciet een
rubriek aan (Tack & Vanderlinde, 2016a). Bovendien werd op basis van de onderzoeksresultaten
waarbij de kwaliteit van de Vlaamse lerarenopleidingen (Departement Onderwijs & Vorming,
2012) onderzocht werd, een specifieke beleidsgroep opgericht waarin actie- en verbeterpunten
inzake de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders geformuleerd werden (Departement
Onderwijs & Vorming, 2014). Eén van de centrale aandachtspunten voor
lerarenopleiders werd als volgt omschreven: 'het theoretisch onderbouwen van het eigen handelen en het ontwikkelen van een onderOnderzoekende houding' (p. 10; zie ook Tack & Vanderlinde, 2016a). Met
zoekers en
andere woorden, onderzoekers en beleidsmakers lijken het in grote
beleidsmakers
mate eens te zijn over het belang van een onderzoekende houding
lijken het eens
te zijn.
om de opleidingspraktijk van lerarenopleiders te optimaliseren.
De groeiende trend waarbij lerarenopleiders onderzoek doen naar hun
eigen praktijk, suggereert een conceptualisering van de professionele
ontwikkeling van lerarenopleiders als het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
Echter, naast onduidelijkheid over het begrip 'onderzoek', zijn auteurs niet steeds duidelijk over
wat ze precies bedoelen wanneer ze een pleidooi voeren voor een sterkere nadruk op de rol van
de lerarenopleider als 'onderzoeker' en het ontwikkelen van een 'onderzoekende houding'
(Lunenberg et al., 2013). Interpretaties variëren hierbij van het reflecteren over de eigen opleidingspraktijk en sporadisch bestaande onderzoeksliteratuur lezen tot het actief uitvoeren en
publiceren van onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften (Loughran, 2014; Lunenberg et al.,
2013; Murray, Jones, McNamara, & Stanley, 2009; Smith, 2015). Deze verschillende invullingen
zorgen niet alleen in de onderzoeksliteratuur voor onduidelijkheid, maar dreigen ook het
belang van een 'onderzoekende houding' te overschaduwen, in hoofdzaak bij de lerarenopleiders zelf.
In deze bijdrage trachten we een helder antwoord te bieden op drie vragen die in de debatten
naar het waarom en waartoe van onderzoek in de lerarenopleiding een centrale plaats innemen:
(1) wat het betekent om als lerarenopleider de rol als 'onderzoeker' op te nemen en een onderzoekende houding te ontwikkelen (paragraaf: Onderzoekende houding van lerarenopleiders - What's
in a name?); (2) waarom lerarenopleiders onderzoek moeten doen (paragraaf: Onderzoek(ende)
houding van lerarenopleiders - Waarom?); en (3) hoe het ontwikkelen van deze rol/onderzoekende
houding in verschillende contexten betekenisvol ondersteund kan worden (paragraaf: Het ontwikkelen van een onderzoekende houding - Altijd gesitueerd in context(en)). Door vanuit een theore-
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tisch en een empirisch perspectief een antwoord te formuleren op deze vragen, hopen we
met dit hoofdstuk een bron van actie en inspiratie te mogen zijn.

Onderzoek(ende) houding van lerarenopleiders - What's in a name?
Het concept 'onderzoek' is een containerbegrip (Smith, 2015). In discussies over de rol van de
lerarenopleider als 'onderzoeker' wordt snel duidelijk dat er heel wat aan elkaar verschillende
definities van 'onderzoek' circuleren (Loughran, 2014; Lunenberg et al., 2013). Een eerste absoluut noodzakelijke vraag die zich als dusdanig in dit debat opdringt, betreft het verhelderen van
de betekenis, de doelen en de waarde van 'onderzoek' in de context van de lerarenopleidingen.
De term 'onderzoek' verwijst naar elk gefundeerd zoekproces waar op een intentionele en systematische wijze en door middel van passende methoden gegevens worden verzameld, gebruikt,
en geanalyseerd, met als doel inzicht te verwerven (zie ook Kelchtermans, Vanassche & Deketelaere, 2014; Tack, 2017). Voor lerarenopleiders (en de lerarenopleiding in het algemeen) kent
onderzoek steeds een tweeledige doelstelling: (1) het verbeteren van de eigen praktijk en kennis
over de lerarenopleidingen en (2) bijdragen aan de bredere kennisbasis over het opleiden van
leraren (Cochran-Smith & Lytle, 2009). Met andere woorden, naast focussen op het ontwikkelen
en/of verbeteren van de praktijk van lerarenopleiders, poogt onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders in de lerarenopleidingen ook bij te dragen tot een publiek gedeelde en kritisch
getoetste kennisbasis over het opleiden van leraren (zie ook Willemse & Boei, 2013).
Praktijkonderzoek en gerelateerde vormen van onderzoek (zoals bijvoorbeeld actieonderzoek,
ontwerpgericht onderzoek of zelfstudieonderzoek) worden vaak naar voorgeschoven als veelbelovende strategieën om op een systematische en intentionele manier de eigen professionele
praktijk te onderzoeken (zie Lunenberg, Ponte, & Van de Ven, 2006, voor een overzicht van
deze verschillende vormen van onderzoek). Zowel de onderzoeksliteratuur als de bijdragen
op nationale en internationale conferenties tonen aan dat -wereldwijd- steeds meer lerarenopleiders betrokken zijn in deze verschillende vormen van praktijkonderzoek (Lunenberg et al.,
2013). Een treffend voorbeeld van deze trend waarbij lerarenopleiders hun eigen praktijk onderzoeken is de Special Interest Group (SIG) 'Self-Study of Teacher Education Practices' (S-STEP)
binnen de American Educational Research Association (AERA) (zie ook Kelchtermans, 2013b).
Ook dichter bij huis sijpelt deze tendens langzamerhand door (zie bijvoorbeeld Kelchtermans,
Vanassche, & Deketelaere, 2013). Zo rapporteerden Vyncke (2016) en Strybol en Janssens (2016)
recent nog over de resultaten van hun praktijkonderzoek in een nummer van het Tijdschrift voor
Lerarenopleiders. Hun praktijkonderzoeken tonen ook onmiddellijk aan dat de eigen praktijk
steeds het vertrekpunt vormt, waardoor onderwerpen van praktijkonderzoek heel uiteenlopend kunnen zijn, van 'de eigen professionele identiteit als lerarenopleider' (Vyncke, 2016) tot
een vraag naar 'effectieve strategieën bij één-op-één communicatie' (Strybol & Janssens, 2016).
Een -nauw aansluitende- vraag in deze paragraaf heeft betrekking op de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke taal rond het concept 'onderzoekende houding van lerarenopleiders'. In
een poging hier een antwoord op te bieden, onderscheiden Tack & Vanderlinde (2014) op basis
van de bestaande onderzoeksliteratuur met betrekking tot de professionele ontwikkeling van
lerarenopleiders (zie voor een overzicht Lunenberg et al., 2013) drie verschillende aspecten in de
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rol van de lerarenopleider als 'onderzoeker'. Ten eerste verwijst de rol van 'onderzoeker' op zijn
minst naar een 'slimme' gebruiker van onderzoek zijn, wat betekent dat lerarenopleiders kritisch
gebruik dienen te maken van de bestaande onderzoeksliteratuur om hun eigen praktijk te
onderbouwen en te verantwoorden (vgl. Loughran, 2014). Daarnaast wordt van lerarenopleiders ook verwacht actief onderzoek uit te voeren om hun eigen praktijk te verbeteren en bij te
dragen aan een gefundeerde kennisbasis in de lerarenopleidingen (Cochran-Smith & Lytle,
2009; Smith, 2015). Een derde aspect van de rol van de lerarenopleider als 'onderzoeker' betreft
het waarderen van een identiteit als lerarenopleider-onderzoeker (Loughran, 2014; Lunenberg
et al., 2013; Tack & Vanderlinde, 2014).
Gebaseerd op de bestaande onderzoeksliteratuur met betrekking tot de rol van de lerarenopleider als 'onderzoeker' en geïnspireerd op de cognitieve dispositietheorie van Perkins, Jay en
Tishman (1993) conceptualiseren Tack en Vanderlinde (2014, p. 301, 2016a) de onderzoekende
houding van lerarenopleiders als:
Een grondhouding om als lerarenopleider onderzoek te gebruiken in de eigen
praktijk en onderzoek uit te voeren naar de eigen praktijk. Onderzoek heeft hierbij
een tweeledige doelstelling, namelijk: de eigen praktijk verbeteren en een bijdrage
leveren aan de kennisbasis van de lerarenopleidingen.

Theoretisch omvat deze onderzoekende houding drie duidelijk afgebakende, doch aan elkaar
gerelateerde dimensies: (1) een affectieve dimensie, (2) een gedragsmatige dimensie en (3) een
cognitieve dimensie (zie ook Tack & Vanderlinde, 2016a). De affectieve dimensie verwijst naar
de mate waarin een lerarenopleider zijn eigen rol als lerarenopleider-onderzoeker waardeert.
De affectieve dimensie omvat niet enkel het waarderen van deze rol, maar ook het geloven in
het belang ervan voor het verder optimaliseren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.
De cognitieve dimensie omvat de mate waarin een lerarenopleider in staat is om onderzoek te
gebruiken in de eigen praktijk en onderzoek uit te voeren naar de eigen praktijk. Dit betekent
dat een lerarenopleider -op zijn minst- goed geïnformeerd moet zijn over onderzoek naar de
lerarenopleidingen, weet wat het betekent om betrokken te zijn bij onderzoek als lerarenopleider, weet hoe onderzoek te gebruiken en te interpreteren als lerarenopleider en in staat is om
praktijkonderzoek uit te voeren. De gedragsmatige dimensie, tot slot, betreft de mate waarin
een lerarenopleider gevoelig is voor momenten waarop onderzoek gebruikt en uitgevoerd kan
worden in de eigen praktijk. Dit betekent enerzijds dat lerarenopleiders onderwijsonderzoek
lezen (en kritisch evalueren) en gebruiken om hun eigen praktijk te onderbouwen. Anderzijds
verwijst deze dimensie naar het actief zelf uitvoeren van onderzoek met oog op praktijkverbetering en het leveren van een bijdrage aan de gedeelde kennisbasis over het opleiderschap.
In een volgende stap gingen Tack en Vanderlinde (2016b) na of de onderzoekende houding
van lerarenopleiders ook empirisch geoperationaliseerd kan worden. Verder bouwend op hun
theoretische conceptualisering, ontwikkelden Tack en Vanderlinde (2016b) TERDS - de 'Teacher
Educator Researcherly Disposition Scale' op basis van een grootschalig vragenlijstonderzoek.
De ontwikkelde vragenlijst met 20 items is een van de eerste meetinstrumenten om de zelfgerapporteerde onderzoekende houding van lerarenopleiders in kaart te brengen (zie Tack &
Vanderlinde, 2016b).
Samengevat benadrukken zowel de theoretische conceptualisering (Tack & Vanderlinde, 2014)
als de empirische operationalisering (Tack & Vanderlinde, 2016b) het multidimensionaal karak-
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ter van de onderzoekende houding van lerarenopleiders. Concreet worden lerarenopleiders
met een onderzoekende houding gezien als actieve kennisontwikkelaars die onderzoek
(kunnen) uitvoeren om de eigen praktijk te informeren en te verbeteren en als slimme gebruikers van onderzoek die bestaand onderzoek kritisch (kunnen) gebruiken, uitdagen en in vraag
stellen. Bovendien is een onderzoekende houding geen tijdelijke activiteit (die enkel tot uiting
komt in het opzetten van onderzoeksprojecten) maar vormt het een fundamenteel aspect van
lerarenopleiders hun dagdagelijkse praktijk en een centraal element in hun identiteit als lerarenopleider (Tack & Vanderlinde, 2014; Tack & Vanderlinde, 2014, 2016b; Tack, 2017).

Onderzoekende houding van lerarenopleiders - Waarom?
Het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van een onderzoekende houding zijn
inherent verbonden aan de kernopdracht die elke lerarenopleider als 'leraar van leraren'
(Loughran, 2011) heeft, namelijk 'onderwijzen over onderwijzen' (Loughran, 2011) of 'tweedeorde onderwijzen' (Murray & Male, 2005). Deze termen verwijzen naar het dubbele niveau
waarop lerarenopleiders steeds dienen te functioneren: (1) de inhoud van het onderwijzen
(het 'wat' van onderwijzen) en (2) de manier waarop onderwezen wordt (het 'hoe' van onderwijzen). Concreet betekent dit dat de inhoud van het werk van een lerarenopleider zich wel kan
focussen op het onderwijzen van een bepaald vak maar dat het nooit gaat om de vakinhoud
alleen, wel om het onderwijzen van dat vak (zie ook Kelchtermans, 2013a). Russell (1997)
omschrijft dit dubbele niveau -waarbij de inhoud en de manier van lesgeven samenvallentreffend als “How I teach IS the message!” Kelchtermans (2013a) gaat nog een stap verder en
stelt dat wie een lerarenopleider is duidelijk wordt in de feitelijke opleidingspraktijk, in wat je
als lerarenopleider 'doet'. Hij maakt Russell's (1997) redenering daarom als volgt af: “Who I am in
how I teach is the message” (Kelchtermans, 2013a, p.90). Anders gezegd: de manier waarop een
lerarenopleider in zijn concrete praktijk onderwijs vorm geeft, brengt op zijn minst een even
grote boodschap naar student-leraren als de inhoud ervan.
Om inzicht te verwerven in de eigen opleidingspraktijk -en dus te groeien als 'leraar van leraren'- moeten lerarenopleiders hun feitelijke opleidingspraktijk kritisch bekijken, in vraag stellen,
onderzoeken en publiek maken voor anderen (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Kelchtermans,
2013a; Loughran, 2014). Cochran-Smith (2005) heeft het in deze context over ‘working the
dialectic’:
… It privileges neither research nor practice but instead depends upon a rich dialectic of the two wherein the lines between professional practice in teacher education
and research related to teacher education are increasingly blurred… (Cochran-

Smith, 2005, p.221)
Met andere woorden, willen lerarenopleiders hun eigen praktijk als 'leraar van leraren' begrijpen en ontwikkelen, dan zal het ontwikkelen van een onderzoekende houding de kern van de
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders vormen (zie ook Kelchtermans, 2013a; Tack,
2017; Vanassche, 2014). Door met een onderzoekende houding naar je eigen praktijk te kijken,
bevraag je als lerarenopleider voortdurend kritisch je eigen praktijk, wat kan leiden tot een
voortdurende verbetering van de praktijk en bovendien kan bijdragen aan een gedeelde kennisbasis over het opleiderschap. Het publiek maken van de resultaten van het onderzoek naar de
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eigen praktijk is cruciaal (bijvoorbeeld door het delen met collega's, of presenteren op conferenties) omdat op die manier vermeden kan worden dat de resultaten van onderzoek gebruikt
worden om de bestaande praktijk (mogelijk onbewust) verder te bestendigen (zie Loughran,
2016). In dit opzicht verschilt 'onderzoek' wezenlijk van 'reflectie'. Onderzoek heeft namelijk
als doel om -naast het verbeteren van de praktijk- ook bij te dragen aan gefundeerde en publiek
gedeelde, maar ook bekritiseerbare kennis over het opleiden van leraren.
Naast een belangrijke professionaliseringsstrategie wordt van lerarenopleiders bovendien
verwacht onderzoek uit te voeren vanuit hun voorbeeldfunctie naar aanstaande leraren, die
immers ook onderzoekscompetenties moeten ontwikkelen (Willemse & Boei, 2013). Vanuit
hun voorbeeldfunctie wordt van lerarenopleiders immers verwacht zelf het 'goede' voorbeeld
te geven en te zorgen dat hun studenten van dit modelgedrag, door hun eigen handelen en de
keuzes die ze daarin maken te expliciteren, te verantwoorden en theoretisch te onderbouwen,
kunnen leren (Loughran, 2014).
De groeiende verwachting dat lerarenopleiders onderzoek behoren te doen is niet uniek voor
Vlaanderen en Nederland, maar wordt -wereldwijd- steeds meer gedeeld door instellingen voor
hoger onderwijs (zie Lunenberg et al., 2013; Vanassche et al., 2015).

Het ontwikkelen van een onderzoekende houding - altijd gesitueerd in context(en)
Het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het uitvoeren van praktijkonderzoek
wordt de laatste jaren steeds meer gepromoot. Echter, hoe lerarenopleiders hierbij ondersteund
worden staat minder ter discussie (Vanassche et al., 2015; Smith, 2015). Uit onderzoek weten we
echter dat achtergrond- en contextfactoren een belangrijke hinderende of ondersteunende rol
kunnen spelen bij het ontwikkelen van een onderzoekende houding (zie voor een overzicht
Lunenberg et al., 2013).
De meeste lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland -zelfs in Europa- hebben een achtergrond als leraar (zie bijvoorbeeld, European Commission, 2013; Lunenberg et al, 2013). Voor
deze lerarenopleiders vormt 'onderwijzen' een eerste-orde expertise (zie Murray & Male, 2005).
Dit betekent dat voor deze lerarenopleiders het ontwikkelen van de rol als 'onderzoeker' en
een onderzoekende houding, vaak een tweede-orde expertise vormt (zie Murray & Male, 2005;
Smith, 2015; Tack et al., 2017). Echter, in andere contexten, zoals bijvoorbeeld de Verenigde
Staten (Hamilton & Clandinin, 2011) en Noorwegen (Smith, 2015) -maar ook in lerarenopleidingen aan universiteiten- hebben lerarenopleiders vaak een doctoraatsopleiding achter de rug en
worden zij formeel verwacht een onderzoeksopdracht op te nemen, en te publiceren in academische en professionele tijdschriften. Voor deze lerarenopleiders vormt 'onderzoek' vaak een
eerste-orde expertise (zie ook Smith, 2015). Ondanks deze verschillen in de werkcontexten en
achtergronden van lerarenopleiders wereldwijd (en tussen en/of binnen instellingen), kunnen
-op zijn minst- drie gemeenschappelijke uitdagingen geformuleerd worden.
Een eerste uitdaging betreft de nood aan een gemeenschappelijke taal over de professionele
ontwikkeling van lerarenopleiders. Lerarenopleiders dienen zich bewust te worden van hun
unieke en complexe opdracht als 'leraar van leraren'. Momenteel identificeren heel wat lerarenopleiders zich voornamelijk met hun (vorige) rol als leraar of vakexpert (zie Murray & Male,
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2005). Zo onderzocht een Vlaamse lerarenopleider recent in haar praktijkonderzoek het verschil
tussen haar vorige identiteit als leraar in het secundair onderwijs met haar huidige identiteit als
lerarenopleider (zie Vyncke, 2016). De relevantie van Vyncke's (2016) praktijkonderzoek staat hier niet ter discussie, maar illustreert wel de bredere problematiek dat lerarenopleiders zich vaak niet (voldoende) bewust zijn van
hun unieke rol als 'leraar van leraren'. Lerarenopleiders aan universiOnderzoek
teiten (zie Cochran-Smith, 2005) en mentoren verbonden aan schokan de
len (zie Burn, 2007) lijken hier ook mee te worstelen.
identiteit van
lerarenopleiders
Gemeenschappelijk zien we in elk van deze voorbeelden dat lerarenondersteunen.
opleiders zich bewust worden van hun rol als 'leraar van leraren' door
hun betrokkenheid in (praktijk)onderzoek. Met andere woorden, deze
voorbeelden tonen aan dat het ontwikkelen van de identiteit van de lerarenopleider als 'leraar van leraren' ondersteund kan worden door het uitvoeren
van onderzoek en het ontwikkelen van een onderzoekende houding als lerarenopleider..
Een tweede uitdaging is gerelateerd aan het huidige klimaat waarin lerarenopleiders verwacht
worden onderzoek te doen (voornamelijk in de Europese context). Zo concludeerde de Europese Commissie in 2013 dat onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders “tends to be of inferior
value, if compared with more traditional types of research, such as theoretical, subject-specfic studies”.
De discussie over de waarde van onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders, raakt met andere
woorden onvermijdellijk het debat over de 'kwaliteit' van onderzoek. Net als Murray en collega's
(2009, p.494) geloven wij daarom dat:
The time may also be right for a reframing of what "counts" as research activity for
teacher educators whose busy day job is practice in teacher education. Any such
reframing of research and scholarship activities in teacher education could be part of
a long-term and intra-professional challenge for teacher educators, one that establishes a new language of learning and scholarship.

Er is met andere woorden nood aan erkenning voor onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders als een fundamentele professionaliseringsstrategie. Lerarenopleiders moeten erkend
worden als legitieme gebruikers en producenten van onderzoek. Tegelijkertijd vraagt dergelijke
erkenning naar een systematische ondersteuning van lerarenopleiders om hun rol als 'onderzoeker' te ontwikkelen. Zonder deze ondersteuning,dreigt het gevaar dat onderzoek uitgevoerd
door lerarenopleiders blijvend bekritiseerd wordt voor een 'gebrek' aan kwaliteit (Lunenberg
et al., 2006; Vanassche, 2014). Verschillende kleinschalige, lokale Vlaamse (zie bijvoorbeeld
Kelchtermans, Vanassche & Deketelaere, 2014; Tack & Van-derlinde, 2016a, 2016c) en Nederlandse professionaliseringsinitiatieven (Lunenberg, Zwart, & Korthagen, 2010; Van Vlokhoven
et al., 2013; Willemse, Boei, & Pillen, 2016) tonen hoe dergelijke ondersteuning eruit kan zien.
Tijdens deze initiatieven gaan lerarenopleiders gedurende een bepaalde tijd (variërend van een
aantal maanden tot een jaar) een onderzoek uitvoeren naar de eigen praktijk onder begeleiding
van experts 1 én in professionele leergemeenschappen. Uit onderzoek naar het Gentse professionaliseringsinitiatief 'Lerarenopleiders onderzoeksvaardig!' (zie Tack & Vanderlinde, 2016a voor
een meer gedetailleerde omschrijving) blijkt dat de onderzoekende houding van lerarenopleiders door dergelijke initiatieven wel degelijk ondersteund en ontwikkeld kan worden. Concreet
maken lerarenopleiders na deelname aan dergelijk initiatief meer gebruik van onderzoek, zijn
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ze actiever betrokken bij het uitvoeren van onderzoek en maken ze een meer realistische inschatting over de mate waarin ze in staat zijn om zelf onderzoek uit te voeren. Bovendien zijn
lerarenopleiders zich na deelname meer bewust van hun specifieke praktijk als 'leraar van leraren' en welke rol praktijkonderzoek hierbij kan spelen (Tack, 2017). Betrokken opleidingshoofden getuigen bovendien dat door deelname aan dergelijke initiatieven de onderzoekscultuur
in de instelling versterkt wordt (Meysman & Mathieu, 2016).
Een laatste uitdaging is gesitueerd op internationaal niveau. In dit opzicht zijn er grote verschillen tussen politieke keuzes die door beleidsmakers gemaakt worden. Wij geloven echter dat
(inter)nationale beleidsmakers een cruciale rol kunnen spelen in het ondersteunen van professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders. De
oprichting van de Noorse NAFOL Research School voor lerarenopleiEr zijn
ders in Noorwegen (Smith, 2015) en het Israelische MOFET-institute
grote verschillen
(Golan & Reichenberg, 2015) zijn veelbelovende voorbeelden van
in de politieke
landen waarin actief gewerkt wordt aan het creeëren van een duurkeuzes van
zame
onderzoekscultuur en onderzoeksinfrastructuur voor lerarenbeleidsmakers.
opleiders. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, Engeland,
en Vlaanderen, is de organisatie en de duurzaamheid van dergelijke
kleinschalige en lokale professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders
momenteel nog steeds teveel afhankelijk van de aanwezigheid van structurele ondersteuning
en de 'goodwill' van verschillende betrokkenen (zie ook Tack & Vanderlinde, 2016a; Vanassche
et al., 2015). Een meer structurele, duurzame inbedding en formele erkenning voor professionaliseringsinitiatieven is nodig. Vanaf 2017-2018 zal de Vlaamse overheid de ontwikkeling en
organisatie van een Vlaanderenbrede in-service opleiding voor lerarenopleiders ondersteunen.
Designprincipes van bestaande succesvolle projecten (zie onder andere Tack, 2017) worden
hierin meegenomen. In het denken over dergelijke meer formele initiatieven voor lerarenopleiders, houden we finaal een pleidooi voor meer samenwerking met internationale partners, zoals
het MOFET-institute (Golan & Reichenberg, 2015) of de NAFOL Research School in Noorwegen
(Smith, 2015). Het in 2013 opgerichte InFo-TED 'the International Forum for Teacher Educator
Development' (zie Vanassche et al., 2015; Kelchtermans et al., 2017; Lunenberg et al., 2016) kan
hierbij een belangrijke mediërende rol spelen.

Tot slot
Met dit hoofdstuk trachten we bij te dragen aan het actuele debat over de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. In een poging de huidige retoriek voorbij te gaan (zie Loughran,
2016) werd in deze bijdrage het concept 'onderzoekende houding' voorgesteld als een manier
om de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders beter te begrijpen. Naast een gemeenschappelijke taal bieden we met deze bijdrage bovendien een perspectief om actief aan de
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders te werken. Op weg naar een meer formele
erkenning van lerarenopleiders als een unieke professionele groep met eigen professionaliseringswensen en -noden geloven we dat het belangrijk is om in te zetten op de onderzoekende
houding van alle lerarenopleiders, en dus ook mentoren tewerkgesteld aan scholen te betrekken. Bovendien merken we dat de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, en dus
het ontwikkelen van een onderzoekende houding, het meest slaagkans heeft in gemeenschap,
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zonder daarbij afbreuk te doen aan de autonomie van de lerarenopleider zelf. Net als Berry
(2016) zijn we ervan overtuigd dat de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders moet
evolueren van “something you do only by yourself, to something that you do by yourself, with
others, in community'”(p.52). Tot slot voeren we een pleidooi om meer aandacht te besteden
aan het ontwikkelen van een cultuur en infrastructuur voor onderzoek in de lerarenopleidingen. Deze culturele en infrastructurele randvoorwaarden beperken zich niet tot het opleidingsniveau, maar hebben ook belangrijke implicaties op (inter)nationaal beleidsniveau. We hopen
met dit hoofdstuk een bron van inspiratie en actie te mogen zijn.
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Eindnoten
1

In een recent nummer van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders omschrijven Hurtekant & Pauwels (2016)
hun ervaringen over het begeleiden van dergelijk professionaliseringstraject (zie Hurtekant & Pauwels,
2016).
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Hoofdstuk 3

Onderzoekende lerarenopleiders en
opleiders als onderzoekers: twee verhalen

Samenvatting

Anja Swennen, Vrije Universiteit Amsterdam
Helma Oolbekkink-Marchand, Radboud Universiteit & Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Onderzoek van lerarenopleiders wordt in Nederland en daarbuiten vooral gezien als een
belangrijke manier om als lerarenopleider te professionaliseren. In mindere mate is aandacht voor onderzoek door lerarenopleiders dat bijdraagt aan de professionele en academische kennisbasis van lerarenopleiders. Als lerarenopleiders onderzoek doen, blijkt het
voor hen niet gemakkelijk om het onderzoek en de resultaten ervan te integreren in hun
dagelijkse werk en in hun identiteit als lerarenopleider. In dit hoofdstuk beschouwen we
de rol van onderzoek vanuit een autobiografisch en narra-tief perspectief. Dat wil zeggen
dat de reflectie op onze eigen ervaringen en onze eigen professionele en academische
ontwikkeling de basis is voor het verhaal dat we willen vertellen. We onderzoeken drie
thema's: (1) de ontwikkeling van een identiteit als onderzoekende lerarenopleider, (2) de
zoektocht naar mogelijkheden om onderwijs en onderzoek te combineren en (3) het
ingroeien in (inter)nationale communities als lerarenopleider-onderzoeker. We eindigen
met een pleidooi voor onderzoek door lerarenopleiders dat invloed heeft op het denken
en de praktijk van lerarenopleiders, managers en beleidsmakers.

Introductie
Lerarenopleiders zijn de afgelopen decennia in toenemende mate betrokken bij het doen van
onderzoek. Het onderzoek van lerarenopleiders wordt in Nederland en daarbuiten vooral
gezien als een belangrijke manier om als lerarenopleider te professionaliseren. Daarbij wordt
vooral gedacht aan een onderzoekende houding en het doen van vormen van praktijkgericht
onderzoek, zoals self-study onderzoek. Zo benadrukken Cochran-Smith en Lytle (2009) het
belang van inquiry as a stance, het hebben van een onderzoekende houding en spreken Tack
en Vanderlinde (2014) van een scholarly disposition (zie ook Hoofdstuk 2 van deze bundel). Daarnaast wordt door lerarenopleiders ook academisch onderzoek verricht, bijvoorbeeld in de vorm
van promotieonderzoek. Dat lerarenopleiders onderzoek doen en dat dat onderzoek heel divers
is, blijkt uit programma's van congressen en uit professionele en academische tijdschriften en
boeken. Hoe divers het onderzoek van lerarenopleiders ook is, het kenmerkt zich in ieder geval
doordat het onderzoek betreft dat wordt gedaan door lerarenopleiders, het beoogt een bijdrage
te leveren aan de kennisbasis over het opleiden van leraren en is gericht op kennis en vernieuwing van de praktijk van lerarenopleiders (Willemse & Boei, 2013).
In Nederland wordt onderzoek door lerarenopleiders van verschillende kanten gestimuleerd,
bijvoorbeeld door het instellen van lectoraten, door de wens van de overheid dat alle opleiders
een master hebben en dat tien procent gepromoveerd is en door stimulans van hogescholen
die onderzoeksinitiatieven financieel ondersteunen (Swennen, 2012). Binnen de universitaire
lerarenopleidingen zijn er niet direct initiatieven gericht op het bevorderen van onderzoek door
lerarenopleiders, alhoewel er incidenteel op universiteiten geld beschikbaar wordt gesteld om
lerarenopleiders te laten promoveren.
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Lerarenopleiders nemen zelf initiatieven om hun onderzoek te delen en te leren van elkaar.
Binnen VELON komen lerarenopleiders bijvoorbeeld samen binnen de themagroep "professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in/door onderzoek ", hierin wordt kennis ontwikkeld
over de manier waarop de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders ondersteund kan
worden. Internationaal is S-STEP (Self-Study of Teacher Education Practice) een belangrijke groep
lerarenopleiders waarvan de leden regelmatig samenkomen om onderzoek naar hun praktijk als
lerarenopleider te bespreken op bijvoorbeeld de tweejaarlijkse Castle Conference in Engeland.
Als lerarenopleiders onderzoek doen, blijkt het voor hen niet gemakkelijk om het onderzoek en
de resultaten ervan te integreren in hun dagelijkse werk en in hun identiteit als lerarenopleider.
Recent onderzoek van bijvoorbeeld Geerdink en Swennen (2017) laat zien dat het voor gepromoveerde lerarenopleiders aan hogescholen allerminst gemakkelijk is om zich een identiteit als
onderzoekende lerarenopleider eigen te maken. Hun onderzoek laat zien dat lerarenopleiders
een identiteit als onderzoeker ontwikkelen als deel van hun identiteit als lerarenopleider en
zichzelf 'onderzoekende lerarenopleiders' noemen.
In dit hoofdstuk beschouwen we de rol van onderzoek vanuit onze eigen ervaringen als (universitaire) lerarenopleiders vanuit een autobiografisch en narratief perspectief (Clandinin Downey,
& Huber, 2009). We onderzoeken in dit hoofdstuk drie thema's: (1) de ontwikkeling van een
identiteit als onderzoekende lerarenopleider, (2) de zoektocht naar mogelijkheden om onderwijs en onderzoek te combineren en (3) het ingroeien in (inter)nationale communities als lerarenopleider-onderzoeker. Het hoofdstuk eindigen we met een pleidooi voor onderzoek door
lerarenopleiders dat invloed heeft op het denken en de praktijk van lerarenopleiders, managers
en beleidsmakers.

De ontwikkeling van een identiteit als onderzoekende lerarenopleider
Lerarenopleiders komen op verschillende manieren de opleiding binnen. Davey (2013) maakt
onderscheid tussen de practitioner pathway, de praktijkroute, en de academic pathway, de academische route. De praktijkroute wordt gevolgd als ervaren leraren vanuit een baan in het onderwijs de overstap (geheel of gedeeltelijk) maken naar de lerarenopleiding. In Nederland wordt
eerdere ervaring als leraar gewaardeerd en veel lerarenopleiders zijn dan ook leraar in het
primair of voortgezet onderwijs geweest voordat ze opleider werden in het hoger onderwijs.
Met het belangrijker worden van onderzoek in de lerarenopleiding worden de afgelopen jaren
steeds vaker gepromoveerde lerarenopleiders aangetrokken die ervaring hebben met onderzoek. Met name in landen als de Verenigde Staten is deze route zeer gebruikelijk. In Nederland
zien we met name op de Universitaire lerarenopleidingen lerarenopleiders via de academische
route lerarenopleider worden. Dat wil echter niet zeggen dat alle lerarenopleiders die zijn
verbonden aan de ulo's een sterke onderzoekende houding of identiteit als onderzoeker hebben
of dat er binnen de ulo's meer geld beschikbaar is voor onderzoek door lerarenopleiders.
De route die lerarenopleiders hebben afgelegd om lerarenopleider te worden bepaalt mede hoe
zij de rol van onderzoek zien en waarderen en de route bepaalt waarschijnlijk ook of onderzoek
deel uitmaakt van hun professionele identiteit als lerarenopleider of (nog) niet. Swennen, Jones
en Volman (2010) onderscheiden op basis van een literatuurstudie vier identiteiten voor lerarenopleiders: De eerste is die van leraar in een vak of vakgebied, de zogenaamde eerste-orde leraar.
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De tweede identiteit is die van leraar van leraren, die tweede-orde opleider wordt genoemd
(zie Murray & Male, 2005). Alle lerarenopleiders moeten zich ook een (derde) identiteit als
docent in het hoger onderwijs ontwikkelen en zich de specifieke didactiek voor hun vak of
vakgebied voor (jong) volwassenen eigen maken en het werken binnen een hogeschool of
universiteit, een heel andere context dan het primair of voortgezet onderwijs (Boyd, Harris &
Murray, 2011). Sinds ongeveer 2000 is daar in Nederland de (vierde) identiteit als onderzoeker
bij gekomen (zie VELON standaard: http://www.lerarenopleider.nl/velon/beroepsstandaard/).
Anja heeft de praktijkroute genomen en de zogenaamde lange weg afgelegd. In 1972 ging zij
Nederlands en Engels studeren aan de lerarenopleiding om daarna door te stromen naar de
doctoraalfase vakdidactiek Nederlands aan de Radboud Universiteit. Tijdens en na haar uni-

Story van Helma

Story van Anja

Mijn interesse voor leraren was gewekt via mijn
masterscriptie over docentgedrag en de invloed
op moreel redeneren van leerlingen. Door die
scriptie realiseerde ik me hoe belangrijk de rol
van docenten voor de klas is, en welke invloed
zij kunnen hebben op leerlingen. Via die scriptie werd ik promovenda bij het ICLON in Leiden waar ik mijn promotie onderzoek richtte
op opvattingen van leraren over zelfstandig
leren (Oolbekkink-Marchand, 2006).

In 1979 studeerde ik af als leraar Nederlands
en Engels aan de Nieuwe Lerarenopleiding in
Tilburg. De opleiding werd afgesloten met
een onderzoek, maar eerlijk gezegd weet ik
niet meer waar dat over ging. Hoewel ik lesgeven leuk vond, was ik voor mijn gevoel nog
lang niet uitgeleerd en ik besloot dan ook om
mijn doctoraal te gaan doen aan de Universiteit
van Nijmegen. Stapelen kon toen nog en na
een tussenjaar kon ik met mijn tweejarige doctoraalstudie Nederlands vakdidactiek beginnen.

In die discussie (over zelfstandig leren) realiseerde ik me gaandeweg hoe belangrijk met
name de docent is als een 'sage' en soms ook
een 'on the side', oftewel een leraar met gedegen vakkennis die ook weet wanneer hij/zij
deze moet instrueren en/of soms moet zoeken
naar manieren waarop leerlingen dit zelf kunnen ontdekken. Een bevestiging voor mij van
het belang van leraren en ook de opleiding van
leraren (……). Gedurende mijn promotie traject werkte ik in de lerarenopleiding waar ik
met name op onderzoeksvlak voor de studenten af en toe workshops verzorgde, ik participeerde ook in overleggen maar voelde me nog
niet echt mede onderdeel van de opleiding.
Ik merkte toen al dat ik het lastig vond om me
daar onderdeel van te voelen omdat ik zelf
geen ervaring had opgedaan in het onderwijs
als docent behalve dan op de universiteit.
De ervaring met de lerarenopleiding veranderde met het afronden van mijn promotie
en de verhuizing naar Nijmegen waar ik als
universitair docent aan de lerarenopleiding
ging werken. Naast mijn taak binnen onderzoek en nascholing werd ik nu ook opleider.
In mijn eerste periode als opleider was ik sterk
gericht op het me eigen maken van kennis
over leren van leerlingen, instructie, klassenmanagement, etc.

Mijn doctoraalonderzoek was een onderwijsetnografische studie naar de theorie en praktijk
van literatuuronderwijs op het Voorbereidend
Hoger Beroepsonderwijs), een emancipatorische schoolsoort die niet meer bestaat, maar
een soort mbo was (Van Pinxteren, Sturm &
Swennen, 1986). Lange tijd dacht ik dat alle
onderwijswetenschappers kritisch waren en
het duurde een paar jaar voor ik door had
dat dat niet het geval was en dat langzamerhand de technische-rationele onderwijskundigen in Nederland de overhand hadden
gekregen in het denken over onderwijs.
De pabo waar ik in 1989 ging werken was ook
voor die tijd behoorlijk traditioneel. Dat wil
zeggen dat bij het vak Nederlands vakinhoud
centraal stond: literatuuronderwijs, grammatica
en opstel schrijven. Gelukkig was niemand
geïnteresseerd in wat ik binnen het klaslokaal
deed en kon ik mijn eigen invulling geven aan
het opleidingsonderwijs.
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versitaire opleiding werkte ze op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en hogescholen om de studie te bekostigen. In 1989 ging zij als docent Nederlands aan een pabo werken.
Haar identiteit was op dat moment vooral die van leraar (vanuit ervaring en betrokkenheid),
maar ook die van leraar van leraren (vanuit haar thuissituatie: een vader als lerarenopleider)
en een beetje als onderzoeker (vanuit de opleiding).
Helma is via de academische route op de lerarenopleiding terecht gekomen, zij was al gepromoveerd toen zij een baan als lerarenopleider kreeg. Zij voelde zich in eerste instantie vooral onderzoeker en moest zich het lerarenopleiderschap nog helemaal eigen maken. Daarbij was het zich
(verder) verdiepen in onderwijswetenschappelijke literatuur essentieel evenals de begeleiding
door ervaren lerarenopleiders. Zie de stories van Helma en Anja op pagina 49.

Zoektocht naar mogelijkheden om onderzoek en opleiden op elkaar te betrekken
Welke rol speelt onderzoek in je werk als lerarenopleider? De zoektocht naar de betekenis van
onderzoek en de manier waarop dit gerelateerd kan worden aan de opleidingspraktijk speelt in
onze beider verhalen een rol. Tack en VanderLinde (2014, zie ook Hoofdstuk 2 in deze bundel)
zien de onderzoekende houding van lerarenopleiders op drie dimensies: een affectieve, een
cognitieve en een gedragsdimensie. De affectieve dimensie verwijst naar de mate waarin lerarenopleiders een onderzoeksgerichte houding waarderen ten opzichte van hun dagelijkse
praktijk. De cognitieve dimensie verwijst naar de mate waarin de lerarenopleider het vermogen
heeft om zich in zijn dagelijkse praktijk bezig te houden met onderzoek, zowel als consument
als producent. En als laatste verwijst de gedragsdimensie naar de mate waarin een lerarenopleider daadwerkelijk onderzoeksactiviteiten onderneemt in zijn/haar dagelijkse praktijk zowel als
producent als consument. Op basis van deze dimensies kunnen lerarenopleiders op drie manieren 'getypeerd' worden: 'de onderzoekende lerarenopleider', 'de belezen lerarenopleider' en 'de
lerarenopleider-onderzoeker' (Tack & VanderLinde, 2014). Waarbij in het geval van de onderzoekende lerarenopleider de nadruk ligt op de positieve houding ten opzichte van onderzoek,
in het geval van de belezen lerarenopleider ligt de nadruk op het gebruik van onderzoeksliteratuur en in het geval van de onderzoekende lerarenopleider ligt de nadruk op het daadwerkelijk
doen van onderzoek. In onze verhalen lijken met name deze 'typeringen' te verschuiven in de
tijd. In het verhaal van Anja en Helma is altijd een positieve houding ten opzichte van onderzoek aanwezig geweest, maar de manier waarop zij als opleiders betrokken waren bij onderzoek
veranderde in de tijd. Met name de gedragsdimensie verschoof: in zowel het verhaal van Anja
als van Helma is sprake van een zoektocht naar manieren om onderzoek te betrekken bij de
dagelijks praktijk: soms met name door onderzoek te consumeren, soms door onderzoeksmatig
te handelen, soms door een onderzoeksproject te doen naar de eigen praktijk als opleider, soms
door onderzoek te doen naar onderwerpen verwant aan het lerarenopleiderschap.
Zie de stories van Helma en Anja op pagina 51.

Het ontwikkelen van een identiteit als opleider-onderzoeker in netwerken
Er zijn honderden netwerken voor onderzoekers in het onderwijs: van praktijkonderzoek, van
big data in het onderwijs, van beleid in het onderwijs, enzovoort. Onderzoekers werken vaak in
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Story van Helma

Story van Anja

Ik deed allerlei pogingen om het onderzoek
dat ik zelf gedaan had te vertalen naar de
opleiding met wisselend succes. In deze
periode leek ik nog het meest op de 'wellread teacher educator' (Tack & VanderLinde,
2014), ik las veel over onderzoek en ik voelde
me ook nog vooral meer onderzoeker dan
lerarenopleider.

Ik werd lid van de VELON en al heel gauw
redacteur van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders. Daardoor begon ik artikelen te lezen over
het opleiden van leraren, een geheel nieuw
terrein voor mij.

Een belangrijk moment in het tweede of derde
jaar van mijn opleiderschap was het bezig zijn
met intervisie van studenten, ik kon daar voor
mijn gevoel geen grip op krijgen terwijl studenten veelal aangaven dat ze het zinvol vonden.
Door onderzoek waar ik door een collega bij
betrokken werd, naar intervisiegesprekken
middels opnames en verslagen, ontdekte ik
de diepere lagen in een gesprek. Dit onderzoek
versterkte mijn kennisbasis als opleider en
leidde tot meer vertrouwen in mijn kennis
als opleider.
Gaandeweg werd ik als opleider veel betrokken bij onderzoek van studenten naar hun
eigen praktijk en naar de betekenis van onderzoek in de context van het leraarschap. Veel
studenten ervoeren onderzoek als een zinvol
onderdeel, maar anderen als een onderdeel
dat niet relevant is voor hun eigen praktijk.
Dat gegeven leidde tot een dubbele zoektocht
voor mezelf (Oolbekkink-Marchand, Van der
Steen & Nijveldt, 2014). Enerzijds probeerde
ik beter te begrijpen wat de weerstand van
sommige studenten is en anderzijds wilde
ik wegen zoeken om het voor hen meer
betekenisvol te maken. Een van de redenen
van weerstand bleek te zijn dat onderzoek
meer een project op zich werd en op die wijze
geen bijdrage leverde aan een onderzoekende
houding. Het denken over inquiry as stance
van Cochran Smith en Lytle (2009) heeft hier
enorm bij geholpen. In deze zoektocht ben
ik ook met collega's van een ander opleidingsinstituut op zoek gegaan naar de betekenis van
een onderzoekende houding door onderzoek
en vooral ook de begeleiding van studenten op
deze onderzoekende houding (Van der Steen
& Oolbekkink, 2016). Het verdiepen van het
inzicht in wat praktijkonderzoek is en hoe dit
verbonden is aan reflectie en een onderzoekende houding, kreeg vorm in een gezamenlijk
onderzoeksproject met een vakdidacticus filosofie. Door het bestuderen van interviews met
leraren over praktijkonderzoek exploreerden
we de verschillende kanten van reflectie in
relatie tot praktijkonderzoek en hoe complex
dit is (Luttenberg, Oolbekkink-Marchand &
Meijer, 2017).

in 1993 werd bij de pabo waar ik werkte als
onvoldoende beoordeeld door de visitatiecommissie en daardoor werd de pabo gedwongen
zich te vernieuwen. Voor mij betekende dat dat
er tijd en geld was voor scholing en ontwikkeling. Ik wilde graag onderzoek gaan doen en
kreeg daarvoor een klein budget. Op het toenmalige IVLOS van de Universiteit Utrecht deed
ik onderzoek naar de concerns van mijn eigen
eerstejaars studenten aan de pabo (Swennen,
Jörg, & Korthagen).
Nadat de pabo na een hervisitatie in 1996 voldoende was bevonden, verdween de vernieuwingsdrang van de opleiding en was er minder
geld en tijd om me te ontwikkelen. Mijn werk
aan de opleiding werd steeds meer routine en ik
ondernam naast mijn werk in toenemende mate
activiteiten die ik veel interessanter vond en
waarvan ik veel van leerde. Ik nam aan wat zich
min of meer toevallig aan mij voordeed, zoals
gesubsidieerde internationaliseringsactiviteiten
waardoor ik in aanraking kwam met schoolbased teacher education in Engeland (Swennen,
1995) en curriculumontwikkeling voor het vak
Nederlands aan de Pabo bij de SLO (Beernink,
Paus, Smits, & Swennen, 1998).
Het werd tijd om mijn vleugels uit te slaan en
weer bepaalde het toeval de volgende stappen
in mijn onderzoekscarrière. in 1998 kreeg ik de
mogelijkheid om aan het IDO (Instituut voor
Onderwijs en Ontwikkeling) van de Vrije Universiteit te gaan werken. De eerste jaren dat ik
op het IDO werkten waren mijn onderzoeksactiviteiten vooral passief, maar dat veranderde
toen ik begon met een onderzoek naar congruent opleiden van lerarenopleiders (Swennen,
Lunenberg & Korthagen, 2008). Dat onderzoek
beïnvloedde niet alleen mijn eigen werk, maar
het is nu, zo'n tien jaar later, op mijn werk aan
de VU (waar ik onder meer onderwijs geef aan
docenten van de VU) heel normaal te spreken
over modelen, congruentie en Teach as you
Preach. Dat is zeker niet alleen mijn verdienste,
maar ik heb er wel aan bijgedragen.
Het IDO veranderde, en werd Onderwijscentrum. Er werden hoogleraren aangetrokken,
zoals Jos Beishuizen en Monique Volman, die
me de gelegenheid gaven om te promoveren.
Het kon bijna niet anders dan een onderzoek
worden naar lerarenopleiders. In 2012 promoveerde ik met een onderzoek naar de ontwikkeling van het beroep en de professionele identiteit van Lerarenopleiders (Swennen, 2012).

allerlei netwerken: ze doen onderzoek in hun eigen onderzoeksgroep, zijn onderdeel van grote
en kleine internationale netwerken van onderzoekers die samenwerken en ze zien elkaar op
conferenties en andersoortige bijeenkomsten. Dat netwerken, of communities belangrijk zijn
weten we door onder meer het werk van Lave en Wenger (1991). Zij hebben duidelijk gemaakt
hoe belangrijke communities zijn voor het leren van professionals en voor het ontwikkelen van
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Story van Helma

Story van Anja

Als onderzoeker was ik betrokken bij verschillende internationale netwerken (ORD, AERA
etc.). Het onderzoek naar leraren stond daar
eerder op de voorgrond dan het onderzoek
naar of met lerarenopleiders. Recent ben ik
echter sterker betrokken geraakt bij de VELON,
waardoor het netwerk van mensen die betrokken zijn bij onderzoek naar lerarenopleidingen
en - opleiders ook sterk mijn aandacht heeft.
In de plannen die er zijn om een onderzoeksraad in te richten binnen VELON waarin
relevante onderzoeksthema's rondom lerarenopleidingen worden samengebracht, zie ik een
mooie kans om het onderzoek van en door
lerarenopleiders nog sterker op de agenda te
krijgen.

De VELON was jarenlang een netwerk waar
ik me thuis voelde. Ik was actief betrokken bij
het tijdschrift en organiseerde verschillende
conferenties. Door mensen die ik ontmoette
op de VELON hoorde ik over de ATEE, een
Europese vereniging voor lerarenopleidingen.
In 1995 bezocht ik mijn eerste ATEE conferentie in Oslo en daarna ging ik bijna ieder jaar
naar de ATEE. In 2004 richtte ik daar samen
met Marcel van der Klink de RDC PDTE op
en binnen die community deed ik mijn eerste
internationale onderzoek dat ook werd gepubliceerd (Van Velzen, Van der Klink, Swennen,
& Jaffe, 2010). Verschillende leden van deze
groep spelen nog steeds een belangrijke rol
in mijn 'onderzoekende' leven.

Ik participeer in een Europees project dat
beoogt professionalisering op te zetten voor
ervaren lerarenopleiders binnen Europa
(www.info-ted.eu). We ontwikkelen binnen
dit project bijvoorbeeld een summerschool
voor ervaren lerarenopleiders. Binnen dit
project doen we als lerarenopleiders ook
onderzoek naar de professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders, en de manier
waarop zij onderzoek aan hun opleidingspraktijk verbinden. Inmiddels zijn de eerste
congresvoorstellen ingediend en de eerste
blogposts voor de website van deze groep
verschenen. Dit heeft ook zijn weerslag op
mijn opleidingspraktijk waar ik inmiddels
weer met hernieuwde energie een self-study
opzet om meer inzicht te krijgen in de rol
van onderzoekend leren in mijn opleidingspraktijk. Dit geeft me energie en ik zou dat
graag binnen de contexten waarbinnen ik
werkzaam ben willen verbreden, zowel
binnen de universitaire lerarenopleiding als
binnen het lectoraat 'meervoudige professionaliteit van leraren' dat ik sinds kort heb aan
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik
droom van mogelijkheden om zowel lerarenopleiders als leraren bij elkaar te brengen
rondom onderzoek naar hun eigen praktijk,
als een krachtige vorm van professionele ontwikkeling.

Ik ging ook naar de AERA waar duizenden
onderwijsmensen uit de hele wereld samenkomen, maar ook naar de IPDA (die door zo'n
honderd, vooral Britse, onderzoekende opleiders en nascholers wordt bezocht en de laatste
jaren naar de ECER. Mijn persoonlijk netwerk
werd steeds groter en langzaamaan groeide ik
naar het midden van mijn communities door
actief te zijn in besturen, maar ook door redactiewerk te doen en door het publiceren van
boeken over lerarenopleiders en de lerarenopleiding.
Mijn onderzoeksthema's veranderden gaandeweg van mijn directe praktijk als lerarenopleider naar de geschiedenis van de lerarenopleidingen en naar kritische beschouwingen over
de invloed van beleid op de lerarenopleidingen
en lerarenopleiders (Trippestad, Swennen, &
Werler, 2017; Swennen & Lorist, 2017). Je zou
kunnen zeggen dat ik daarmee weer terug ben
naar het onderzoek dat ik deed voor mijn
doctoraalstudie. Mijn huidige onderzoek en
mijn publicaties hebben dan misschien minder
relatie met mijn eigen praktijk, maar ze geven
wel veel voldoening. Ik heb nog steeds een wat
gespleten identiteit: werk en onderzoek zijn
niet altijd goed met elkaar verbonden en het
onderzoek lijkt nog steeds op een hobby waar
ik zelf veel aan heb en die mij door mijn collega's wordt gegund, maar dat verder weinig
invloed heeft op mijn werk of de opleiding.
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een professionele identiteit. Nationale en internationale netwerken definiëren de identiteit als
onderzoeker en dragen bij aan de vormgeving van de netwerken waarbinnen ze actief zijn.
Lerarenopleiders daarentegen hebben meestal beperkte netwerken, die vooral bestaan uit
collega's op hun eigen opleiding. Soms participeren lerarenopleiders in nationale inhoudelijke
vaknetwerken of in netwerken van projecten.
Het ontwikkelen van een identiteit als opleider-onderzoeker betekent dus ook het zoeken naar
(internationale) samenwerking en netwerken die passen bij het thema (of de thema's) die
worden onderzocht en eventueel de onderzoeksmethodologie. In dit verband pleiten Willemse,
Boei en Pillen (2016) voor Communities of Inquiry. Het is niet gemakkelijk voor onderzoekende
lerarenopleiders om een dergelijk community te vinden, domweg omdat er niet zoveel zijn en
het tijd, en soms geld, kost om actief te zijn in een internationaal netwerk. Lerarenopleiders
kunnen wel aansluiting vinden in netwerken die zijn opgezet als themagroep van een nationale
of internationale vereniging, zoals de themagroepen van de VELON, de Special Interest Groups
(SIGs) van bijvoorbeeld de Europese ECER (Network 10: Teacher Education Research) of de
Amerikaanse AERA (Division K: Teaching and Teacher Education) of speciale groepen, zoals de
eerder genoemde SIG van de AREA over Self-Study (S-Step) of de Research and Development
Community (RDC) van de Association of Teacher Education in Europe (ATEE) genaamd "Professional Development of Teacher Educators". Ingroeien in de community van onderzoekende
lerarenopleiders betekent ook dat je je de wereld van deze opleiders eigen maakt en hun taal
leert spreken (Lave & Wenger, 1991).
Een interessant verschil in onze verhalen is het verschil in ervaring (leeftijd) tussen Helma en
Anja. Anja is al meer dan 30 jaar verbonden aan verschillende opleidingen, terwijl Helma
halverwege haar carrière is. Helma heeft nog veel avontuurlijke jaren voor de boeg waarvan nog
niet duidelijk is hoe haar identiteit als lerarenopleider-onderzoeker zich verder zal ontwikkelen.
Anja daarentegen heeft een bijna afgerond werkzaam leven en kan dus ook het laatste deel van
haar ontwikkeling beschrijven. Zie de stories van Helma en Anja op pagina 52.

Conclusies & slotpleidooi
Zowel onze persoonlijke ervaringen als de literatuur met betrekking tot onderzoek door lerarenopleiders laat zien dat het integreren van onderzoek in je praktijk als lerarenopleider (nog vooral) een persoonlijke zoektocht is: a necessary case of 'on your
own' (Berry, 2016) en een ontwikkeling van een identiteit als onderzoeHet
integreren
kende lerarenopleider. Als lerarenopleider zochten we naar manievan onderzoek in
ren om onderzoek te doen en dat onderzoek te verbinden aan onze
je praktijk is vooreigen praktijk. We ervoeren dat de relatie tussen praktijk en ondernamelijk een perzoek door de jaren heen veranderde en dat ook onze identiteiten
soonlijke zoekveranderde. Waar op het ene moment sterk de nadruk lag op het zich
tocht.
verdiepen in onderzoek en het vertalen hiervan naar de opleidingspraktijk, lag op een ander moment meer de nadruk op het doen van
onderzoek naar de eigen opleidingspraktijk. Om meer inzicht te krijgen in de aard van het
opleiden van leraren wordt dit ook als noodzakelijk gezien door onszelf en door lerarenopleiders in brede zin. Lerarenopleiders die betrokken zijn bij onderzoek zeggen nadrukkelijk dat
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hun onderzoeksactiviteiten voor hen persoonlijk meerwaarde heeft en dat ze daardoor ook
betere opleiders worden (Geerdink, Swennen, & Volman, 2017) en dat hebben wij ook zo
ervaren.
Wij hebben echter ook ervaren dat ons onderzoek en daarmee de invloed van ons onderzoek
op de opleidingspraktijk niet heel zichtbaar is op de lerarenopleiding. Met andere woorden:
we ontwikkelden allebei een identiteit als onderzoekende lerarenopleider, maar binnen de
context van de lerarenopleiding was (nog) niet veel behoefte aan een dergelijke hybride identiteit. Opleidingen werken nog te weinig aan gezamenlijk onderzoek met als doel om de opleiding te verbeteren en het onderzoek dat plaatsvindt is nog te individueel en fragmentarisch.
De situatie op lerarenopleidingen is in die zin vergelijkbaar met die op scholen in het voortgezet
onderwijs waar de grote vraag ook is hoe onderzoek een structurele bijdrage kan leveren aan
schoolontwikkeling (Oolbekkink-Marchand et al., 2014; Snoek & Volman, 2014).
Toch zien we ook positieve ontwikkelingen. Toen Anja begon met haar onderzoek was het
ongebruikelijk dat lerarenopleiders aan de pabo onderzoek deden. Toen Helma als gepromoveerde als lerarenopleider ging werken was er een grote kennisbasis voor opleiders waar zij
door haar opleiding gebruik van kon maken. In de afgelopen twintig jaar is het aantal onderzoekende lerarenopleiders en onderzoekers die lerarenopleiders onderzoeken toegenomen en zijn
de netwerken voor lerarenopleiders die onderzoek willen doen geaccepteerd. Op onze eigen
opleidingen merken wij echter nog steeds weinig van onderzoekscommunities.
Wij pleiten daarom, in navolging van Willemse et al. (2016) voor het
opzetten van onderzoekscommunities voor lerarenopleiders in de
Opzetten
eigen opleidingen, zodat hun werk gekend en erkend wordt. Dat
van onderzoeksbetekent ook dat de leiding van lerarenopleidingen zich actief moet
communities voor
inzetten met tijd en middelen om lerarenopleiders te ondersteunen
lerarenopleiders in
bij het doen van onderzoek met als inzet om onderzoek naar de
de eigen instituten
opleidingspraktijk te vergroten.
is van groot
belang.

Wij pleiten er daarnaast voor dat lerarenopleiders zich aansluiten bij
nationale en internationale netwerken en/of eigen netwerken oprichten.
Deze netwerken bieden lerarenopleiders de kans om kennis op te doen en te delen met lerarenopleiders in andere (nationale) contexten. Daarnaast biedt het steun en herkenning voor
lerarenopleiders die onderzoek doen.
Tot slot pleiten wij ervoor dat er op lerarenopleidingen nagedacht wordt over wat te doen met
de resultaten van onderzoek door lerarenopleiders. Met andere worden om diverse manieren
van kennisbenutting samen met lerarenopleiders vorm te geven. Dat kan alleen als er interesse
is voor het onderzoek en als er de bereidheid is vanuit lerarenopleiders en leidinggevenden zich
in onderzoek in het algemeen te verdiepen.
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Deel II
De vorm en plaats
van onderzoek
binnen de
lerarenopleiding

Hoofdstuk 4

Praktijkgericht onderzoek

Samenvatting

Anje Ros, Fontys Hogeschool
Anouke Bakx, Fontys Hogeschool
Perry den Brok, Wageningen University & Research
Het belang van praktijkgericht onderzoek is zowel voor het onderwijsveld, als voor de
lerarenopleidingen sinds de eeuwwisseling sterk toegenomen. Over de term praktijkgericht
onderzoek en de positionering ervan, bestaat echter veel onduidelijkheid. In dit hoofdstuk
maken we onderscheid tussen praktijkgericht onderzoek, onderzoek gericht op het
verbeteren van de brede onderwijspraktijk en praktijkonderzoek, (docent-)onderzoek
gericht op de verbetering van het onderwijs op de eigen school of opleiding. Bij praktijkgericht onderzoek onderscheiden we vier stappen: vraagarticulatie, kennisproductie,
kennistransfer en kennisgebruik. Bij praktijkonderzoek belichten we drie functies van
onderzoek in de school, de feedbackfunctie, de dialoogfunctie en de ontwerpfunctie.
Voor beide typen onderzoek benoemen we diverse condities die gerealiseerd moeten zijn,
voordat er sprake kan zijn van daadwerkelijke impact in de onderwijspraktijk. Een van de
voorwaarden is een onderzoekende houding van leraren. Voor de ontwikkeling van een
onderzoekende houding van aankomende leraren is de voorbeeldrol van
opleidingsdocenten cruciaal.

Het belang van praktijkgericht onderzoek voor de lerarenopleidingen
Hoewel praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleidingen niet meer weg te denken is, kent
onderzoek op de lerarenopleidingen nog maar een relatief korte geschiedenis. Hieronder zullen
wij eerst ingaan op het toegenomen belang van praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleidingen. Vervolgens zullen wij ingaan op een belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling, namelijk
de expliciete focus op praktijkrelevante kennis in het HBO, maar ook in universitaire lerarenopleidingen.
Belang van praktijkgerichte wetenschappelijke kennis
Voor de eeuwwisseling waren onderwijs en onderzoek vaak gescheiden werelden (zie ook de
bijdrage van Geerdink in deze bundel). In de onderwijspraktijk speelden de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek beperkt een rol (Van Tartwijk, 2011; Broekkamp & Van HoutWolters, 2006). Leraren waren niet of nauwelijks op de hoogte van onderzoeksresultaten en
maakten hiervan geen gebruik om hun onderwijs te verbeteren. Onderzoek was vooral het
domein van onderwijskundigen, onderzoek op lerarenopleidingen, zowel hogescholen als
universiteiten, was nog relatief beperkt. Er werd (en wordt) dan ook vaak gesproken over de
zogenaamde 'research-practice-gap', waarmee gedoeld wordt op de kloof die bestaat tussen
fundamenteel onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk (VanderLinde & van Braak,
2010). Oorzaken van deze zogenoemde kloof waren de beperkte toegankelijkheid tot onderzoeksresultaten en het gebrek aan onderzoekskennis en -vaardigheden in het onderwijsveld
enerzijds en het gebrek aan aansluiting op vragen die leven in het onderwijsveld en verschillen in taalgebruik anderzijds (Bakx, Bakker, Koopman, & Beijaard, 2016). Scholen hadden
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geen functie rondom de ontwikkeling van kennis, noch een functie gericht op het ontwerpen
van onderwijs. Leraren werden geacht zo goed mogelijk uit te voeren wat anderen (onderzoekers, methodemakers, onderwijsadviseurs) bedachten en beschreven in uitgewerkte
methodes, stappenplannen en modellen (zie ook de bijdrage van Geerdink in dit katern).
Van HR-beleid (gerichte professionalisering) en onderwijskundig beleid (systematische
verbetering van het onderwijs) was nog nauwelijks sprake.
De laatste twee decennia wordt in toenemende mate door het onderwijsveld het belang
ingezien van het gebruik van wetenschappelijke kennis, voor het maken van juiste keuzes
in het kader van innovaties en verbetertrajecten. Onderzoek kan een betrouwbaar oordeel
leveren over de geschiktheid van methoden en aanpakken, en zo ideologische discussies en
'trial and error' voorkomen (Onderwijsraad, 2006). Door gebruik te maken van kennis over
'wat werkt' kunnen keuzes gemaakt worden en veranderingen doorgevoerd, waarbij aannemelijk gemaakt kan worden dat de nieuwe aanpak beter is dan de oude. Kennis over
'hoe het werkt' geeft scholen inzicht in de 'werkzame delen' van een (nieuwe) aanpak en
mogelijke valkuilen.
De wetenschappelijke kennis is ook voor individuele leraren van belang. Zij moeten voortdurend keuzes maken in complexe situaties, waarvoor geen ´vaste recepten´ bestaan. Leraren
maken daarbij gebruik van praktische wijsheid, die zij ontwikkelen door reflectie op dergelijke situaties, bij voorkeur samen met collega´s, vanuit een wisselwerking tussen ervaring
en theorie (Onderwijsraad, 2013). Kennis over leerprocessen en effectieve aanpakken vormt
daarmee een kader dat leraren kunnen gebruiken om hun eigen gedrag aan te spiegelen.
Op basis van deze reflectie kunnen zij hun handelen verbeteren.
Hoewel volgens Vermeulen, Klaeijsen en Martens (2011) alle professionals gebruik maken
van wetenschappelijke kennis in hun vakgebied en zelf kennis ontwikkelen en delen, gericht
op innovatie van de beroepsgroep, was dit voor professionals in het onderwijs echter lange
tijd niet vanzelfsprekend. Het verwerven van onderzoeksvaardigheden, gericht op het zelf
onderzoek kunnen uitvoeren in de eigen praktijk, gebruik makend van bestaande kennis,
heeft daarmee ook een emancipatoire functie in het onderwijs. Leraren en scholen zijn hierdoor minder afhankelijk van externe advisering en worden zo steeds beter zelf in staat om
het onderwijs op een onderbouwde manier te evalueren en te verbeteren.
De lerarenopleidingen spelen een belangrijke rol in het opleiden van leraren die beschikken
over onderzoeksvaardigheden en over een onderzoekende houding. In de paragraaf: De
onderzoekende houding van studenten, leraren en opleiders (p.68) gaan we dieper op dit laatste
begrip in. Hoewel er steeds meer aandacht is voor kennisbenutting en onderzoek in scholen,
moet hierbij worden opgemerkt dat we nog aan het begin staan van deze ontwikkeling.
Voor veel scholen, vooral de scholen die geen opleidingsschool zijn, speelt deze ontwikkeling
in mindere mate. Praktijkgericht onderzoek kan in onderwijsontwikkeling, -innovatie en
-evaluatie een belangrijke rol spelen, omdat dit expliciet als doel heeft om de praktijk te
verbeteren.
Praktijkgericht onderzoek als focus
Waar, zoals gezegd, aanvankelijk onderwijsonderzoek vooral het domein was van de
afdelingen onderwijskunde op universiteiten, krijgt onderzoek sinds de start van het nieuwe
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millennium een belangrijke plaats in zowel de HBO's als de universitaire lerarenopleidingen.
Waar de nadruk bij universiteiten vaak toch ligt op meer fundamenteel onderzoek (met als
hoofddoel het zoeken naar algemeen geldende uitspraken of regels), ligt de nadruk bij
hogescholen meer op praktijkgericht onderzoek.
Op HBO's wordt praktijkgericht onderzoek expliciet ingericht via onder meer de instelling
van lectoraten. Het doel van praktijkgericht onderzoek in het HBO is het onderwijs actueel
te houden en steeds verder te verbeteren, innovatie te bevorderen en bij te dragen aan de
ontwikkeling van de beroepspraktijk (Vereniging Hogescholen, 2016). Kenmerkend voor
het onderzoek in HBO's is dat de vraagstelling altijd voortkomt uit de praktijk en dat het
onderzoek beoogt direct bij te dragen aan de praktijk (Andriessen, 2014). In het document
'Onderzoek met Impact' van de Vereniging Hogescholen (2015, p.8) wordt het onderzoek op
Hogescholen als volgt gekenschetst: "Hogescholen zijn kennisinstellingen met een sterke
regionale inbedding. De nabijheid van en de sterke banden met het regionale bedrijfsleven
en publieke instellingen vormen de basis voor het proces van vraagsturing, kenniscirculatie
en praktijkgericht onderzoek. Hogescholen spelen snel in op vragen die leven in de praktijk
en zoeken, samen met de relevante partners, de meest effectieve oplossing". Daarnaast wordt
langer lopend onderzoek verricht, vaak in coproductie met de praktijk en andere kennisinstellingen (waaronder ook universiteiten), om zo de kennisbasis voor die praktijk te vernieuwen en te verbeteren (Beijaard, 2017). Valorisatie en doorwerking staan altijd centraal. Of
het nu gaat om de toepassing van nieuwe didactiek, het doorbreken van klassenstructuren
of professionalisering van (toekomstige) leerkrachten door onderzoek, impact staat voorop.
Ook verkennen hogescholen met hun onderzoek startende ontwikkelingen die mogelijk nog
niet op het netvlies van de maatschappelijke praktijk staan, maar die op middellange termijn
impact op die praktijk kunnen hebben. Dit geldt ook voor de universitaire lerarenopleidingen, daar was het uitvoeren van onderzoek al eerder traditie. In het HBO heeft de komst
van lectoren sinds 2001 het praktijkgericht onderzoek een belangrijke impuls gegeven
(Vereniging Hogescholen, 2016). In de meeste gevallen sturen lectoren het praktijkgericht
onderzoek op het HBO aan. Zij schrijven onderzoeksvoorstellen en initiëren samenwerkingsprojecten met het werkveld en kennispartners, waarbij zij docenten en studenten betrekken.
Zij professionaliseren docenten in het doen van (promotie)onderzoek en dragen bij aan het
onderzoeksbeleid van de instituten (zie ook de bijdrage van Van den Berg en Geerdink in dit
katern).
Het onderscheid met onderzoek op universiteiten is slechts gradueel. Eveneens ongeveer
sinds de eeuwwisseling wordt ook van universiteiten steeds meer verlangd dat zij impact
hebben op de praktijk (Innovatieplatform, 2008). Dit wordt valorisatie van kennis genoemd:
'van waarde maken van kennis voor de maatschappij'. Bij fundamenteel onderzoek ligt de
aanleiding voor onderzoek vaak in de eerste plaats in theorievorming, de bijdrage aan de
‘body of knowledge’ en vindt de vertaalslag naar de relevantie voor de praktijk meestal
pas achteraf plaats. Een goede theorie kan daarbij overigens grote praktische waarde en
relevantie hebben. Praktijkgericht onderzoek start daarentegen vanuit een praktijkvraag
met als doel die praktijk te verbeteren. Theorievorming komt daarbij doorgaans op de tweede
plaats, maar voortbouwen op en bijdragen aan theorievorming speelt hierin uiteraard ook
een rol.
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Praktijkgericht onderzoek in internationaal perspectief
Ook in andere landen speelt de discussie over de kloof tussen onderzoekskennis en praktijk
en wordt door veel onderzoekers gepleit voor een betere benutting van kennis (zie bijvoorbeeld Hemsley-Brown & Sharp, 2004; Beijer & Trice, 1982). In navolging van de medische
wereld, is er is veel internationaal onderzoek gedaan naar evidence-based en evidenceinformed education (zie bijvoorbeeld Farley-Ripple, 2012; Levin, 2010; Brown & Zhang, 2016).
Daarnaast wordt in Angelsaksische landen gepleit voor het gebruik van praktijkonderzoek
als een strategie voor het leren van professionals en organisaties (Cochran-Smith & Little,
2009; Horn & Little, 2010; Loughran, 2007). Ook in andere landen is men zoekende naar de
positie van onderzoek in de lerarenopleiding (Boei, Willemse, Geerdink, Kools, & Van Vlokhoven, 2014). De rol van de lerarenopleider als onderzoeker verschilt per land en hangt af
van opvattingen over de definitie en het doel van praktijkgericht onderzoek. Hoewel in
veel landen leraren universitair zijn opgeleid, worden onderzoeksvaardigheden vaak niet
als kenmerk van goede leraren genoemd (zie bijvoorbeeld Goodwin & Kosnik, 2013). De
verschillen tussen landen zijn echter groot.
Typering van praktijkgericht onderzoek
Er zijn veel soorten onderzoek die kunnen worden uitgevoerd onder de noemer van praktijkgericht onderzoek, zoals evaluatieonderzoek, casestudy, ontwerponderzoek, experiment,
actieonderzoek, lesson study, self-study en bijvoorbeeld data-geïnformeerd onderzoek
(Swet & Munneke, 2017; Zwart, Smit, & Admiraal, 2015). De aard van de vraagstelling is
leidend voor de keuze van het type onderzoek en voor de gekozen methodologie. Deze
dient voldoende robuust te zijn (Andriessen, 2014). Betrouwbare en valide onderzoeksresultaten zijn echter niet voldoende om daadwerkelijk impact te genereren. Voor het veld gaat
het om waarachtigheid en geloofwaardigheid van kennis en recht van spreken; resultaten moeten
zeggingskracht hebben (Brouns, 2016). Volgens Brouns dient onderzoek niet alleen praktijkgericht, maar ook praktijkgebonden te zijn. Dat betekent dat de onderzoekspraktijk sturing
dient te geven aan elke fase van het praktijkgericht onderzoek: 1) de probleemanalyse; 2) de
uitvoering van onderzoek; en 3) de implementatiefase (Ros, Timmermans, & Van der Steen,
2016). Hierbij gaat het ook om het betrekken, actualiseren en verrijken van de kennis uit de
onderwijspraktijk. Er zijn bij praktijkgericht onderzoek vaak meerdere partijen betrokken.
Voor de onderzoekers op lerarenopleidingen is het daarbij belangrijk om de verschillende
belangen te erkennen en hiermee om te gaan.
Er zijn voor de lerarenopleidingen verschillende niveaus praktijkgericht onderzoek te
benoemen van (zie o.a. Vereniging Hogescholen, 2015, p. 24). Wij gaan uit van drie niveaus,
op basis van de focus van de onderzoeksvraag:
1 Evaluatieonderzoek door studenten, leraren of docenten (in scholen of lerarenopleiding): onderzoek gericht op verbeteren van het eigen onderwijs. Vaak is dergelijk onderzoek probleem
oplossend, gericht op de eigen school. Resultaten zijn doorgaans niet te generaliseren.
2 Productie van gevalideerde kennis: hierbij gaat het om onderzoek gericht op de ontwikkeling
van het leraarsvak. Het onderzoek voldoet aan methodische maatstaven van geldigheid,
betrouwbaarheid en representativiteit. Er vindt kwaliteitstoetsing plaats door wetenschappelijke en professionele fora. De Vereniging Hogescholen beschouwt dit niveau als een
kerntaak van lectoren.
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3 Theorie- en disciplinegestuurd onderzoek. Hierbij vindt gevalideerde kennisverwerving
plaats gericht op. Toepassing daarvan in de praktijk zal altijd inhouden dat die kennis
eerst bewerkt of vertaald dient te worden. De Vereniging Hogescholen ziet dit vooral
als werk voor universitaire onderzoeksgroepen in langdurige programma's.
Bij niveau 1 ligt de focus op toepasbaarheid, bij niveau 2 op bruikbaarheid en bij niveau 3 op
generaliseerbaarheid. Onderzoek op niveau 1 heeft dus een ander doel (verbetering van het
eigen onderwijs) dan niveau 3 (bruikbare, generaliseerbare kennis opleveren voor de onderwijspraktijk). Om dit onderscheid helder te maken noemen we niveau 1 praktijkonderzoek,
als specifieke vorm van praktijkgericht onderzoek. In paragraaf Praktijkonderzoek als innovatiestrategie in scholen gaan we daar dieper op in. Niveau 2 noemen we praktijkgericht onderzoek,
dit bespreken we hierna in de paragraaf Praktijkgericht onderzoek ter verbetering van de onderwijspraktijk.. Op niveau 3 gaan we in dit hoofdstuk niet verder in. Opgemerkt dient te worden
dat de verschillen tussen de niveaus slechts gradueel zijn.

Praktijkgericht onderzoek ter verbetering van de onderwijspraktijk
Er zijn allerlei modellen voor de relatie
tussen onderzoek en praktijk (Alberta
Health Services, 2009). Het model van
kennistransfer van Majdzadeh, Sadighi,
Nedjat, Shahidzade en Gholami (2008)
gaat uit van de volgende vier stappen:
1 vraagarticulatie, de vraagkant van
praktijkgericht onderzoek;
2 kennisproductie, de uitvoering van
onderzoek;
3 kennistransfer, de aard en verspreiding
van resultaten; en
4 kennisgebruik, de impact van onderzoek.

vraagarticulatie

kennisproductie

kennistransfer

kennisgebruik

Hieronder bespreken we deze stappen.
Vraagarticulatie binnen praktijkgericht onderzoek (1)
De aanleiding van praktijkgericht onderzoek is gelegen in een probleem of verbeterwens
in de onderwijspraktijk. Daarom is de fase van het vaststellen van een vraag of probleem
en de probleemanalyse cruciaal (Ros et al., 2013). Scholen (en opleidingen) hebben niet
vanzelfsprekend een vraag of probleem. Een probleem ontstaat vaak als blijkt (uit bijvoorbeeld een analyse van de prestaties, een Inspectieverslag of een evaluatie bij leerlingen/
studenten) dat het onderwijs niet aan de verwachtingen voldoet. Een verbeterwens ontstaat
vaak nadat leraren of schoolleiders andere praktijken hebben gezien of erover hebben gelezen, die ze effectiever of aantrekkelijker beschouwen dan hun huidige praktijk. De vragen
die deze problemen en verbeterwensen oproepen zijn niet altijd vragen die met onderzoek te
beantwoorden zijn, vaak betreft het een implementatievraag of een professionaliseringsvraag
(Teurlings et al., 2011; Snoek & Moens, 2011). Vraagarticulatie, de vertaling van een probleem
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of verbeterwens naar een onderzoeksvraag, is complex, waarbij scholen vaak hulp nodig
hebben. Het is belangrijk dat onderzoekers en scholen vooraf goed samen afstemmen wat het
onderzoek kan bijdragen aan de praktijk. Vooral als scholen weinig ervaring met onderzoek
hebben, dan zijn hun beelden bij wat onderzoek is en oplevert vaak niet reëel. Ook kan er
sprake zijn van verschillende belangen (Kwakman & Van den Berg, 2014). Het managen
van verwachtingen voorkomt teleurstellingen achteraf (Schenke, 2015; Ros & Ter Beek, 2013).
Om praktijkgericht onderzoek uit te voeren dat bijdraagt de onderwijspraktijk, is het belangrijk dat het onderzoeksthema een vraagstuk betreft dat bij veel scholen leeft. Naarmate er
meer scholen betrokken zijn bij het onderzoek, is het moeilijker om de onderzoeksvraag goed
af te stemmen op de individuele wensen.
Voor lerarenopleiders die praktijkgericht onderzoek uitvoeren is het dus belangrijk om de
achtergronden van het probleem na te gaan en wat de bijdrage kan zijn van onderzoek (in
de zin van meer kennis) aan de oplossing van het probleem.
Kennisproductie: uitvoering van praktijkgericht onderzoek (2)
Zoals eerder aangeven verschilt praktijkgericht onderzoek niet wezenlijk van meer fundamenteel onderzoek, er dient te worden voldaan
aan dezelfde kenmerken van betrouwbaarheid, validiteit en transPraktijkgericht
parantie. Toch noemt Verschuren (2009) een aantal karakteristieonderzoek heeft
ken waaraan veel praktijkgericht onderzoek voldoet:
vijf specifieke
 veranderlijkheid: vanwege de focus van praktijkgericht onderkarakteriszoek op de uniciteit van zaken en contextafhankelijke factoren
tieken.
en vanwege de dynamiek van de onderwijspraktijk zijn flexibele methodieken van onderzoek geschikt, waarbij ingespeeld kan
worden op veranderende situaties;
 nieuwe fenomenen: in praktijkgericht onderzoek worden vaak nieuwe fenomenen onderzocht, waarover nog weinig onderzoeksresultaten beschikbaar zijn;
 processen: het onderzoek richt zich vaak op het volgen van (leer)processen in scholen,
waarbij meestal kwalitatieve methodieken van onderzoek worden gebruikt;
 intergerelateerdheid: onderzoekers dienen er rekening mee te houden dat teamleden
binnen een lerarenteam elkaar over het algemeen goed kennen en elkaar beïnvloeden,
waardoor verschillende waarnemingen niet onafhankelijk van elkaar zijn;
 kleine respondentgroep: praktijkgericht onderzoek betreft meestal kleine steekproeven
die strategisch zijn getrokken in plaats van at random. Dit heeft consequenties voor de
generaliseerbaarheid van de resultaten.
De kans dat daadwerkelijk impact wordt gegenereerd is groter als scholen actief betrokken
zijn en zich mede-eigenaar voelen van het onderzoek (Teurlings, et al., 2011). Dit wordt ook
wel co-creatie genoemd. Onderzoekers en leraren hebben elkaar nodig om tot de formulering
van een relevante vraag te komen, samen het onderzoek te ontwerpen en samen betekenis te
geven aan de uitkomsten van het onderzoek voor de onderwijspraktijk (Snoek, Brekebrede,
Hanna, Creton, & Edzes, 2016). De samenwerking tussen onderzoekers en scholen is niet
eenvoudig. Zowel onderzoekers als leraren dienen te beschikken over 'transdisciplinair
vermogen', om over de grenzen van theorie en praktijk samen te kunnenwerken (Van den
Berg, 2016), zoals bijvoorbeeld gebeurt in onderzoekswerkplaatsen. Zuiker, Schot, Oomen,
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De Jong, Lockhorst en Klein (2017) noemen een aantal condities die vervuld moeten zijn
voor een succesvolle samenwerking binnen een onderzoekswerkplaats:
 een gedeelde uitdaging wordt gekenmerkt door toewijding aan een project en doel
van alle betrokkenen;
 vertrouwen en eigenaarschap, een gevoel van veiligheid in de samenwerking waarin
betrokkenen zich durven te uiten en zich kwetsbaar durven op te stellen;
 gelijkwaardigheid: erkennen van elkaars expertise;
 boundary crossing: vraagt van onderzoekers en scholen dat zij over de grenzen van
hun eigen rol kunnen kijken en hierover heen stappen;
 afspraken over de communicatie en de taakverdeling, zodat eenzelfde taal wordt
gebezigd.
Aan deze lijst kan worden toegevoegd dat het belangrijk is dat het onderzoek aansluit bij
het 'ritme' van de scholen (jaarrooster) en dat leraren niet alleen gefaciliteerd worden, maar
ook vrijgepland zijn op de momenten dat de onderzoeksgroep bij elkaar komt (Ros & Ter
Beek, 2013). Van onderzoekers vraagt dit niet alleen onderzoekskennis en -vaardigheden,
maar ook een rol als facilitator van professionele ontwikkeling en innovatie (Meijer &
Kuijpers, 2016).
Kennistransfer: aard en verspreiding van resultaten (3)
Om bruikbare kennis op te leveren voor het (bredere) onderwijsveld is het belangrijk dat
praktijkgericht onderzoek zich richt op holistische kennis, dat wil zeggen dat het probleem
in zijn totaliteit wordt bestudeerd met veel aandacht voor de context (Verschuren, 2009).
Het onderzoek heeft daardoor vaak een multidisciplinair karakter. Belangrijk is verder dat
de oplossingen die het onderzoek aandraagt, daadwerkelijk implementeerbaar en haalbaar
zijn en voldoende concreet. Vaak zijn aanbevelingen te abstract of algemeen om te kunnen
toepassen en is een vertaalslag nodig naar de specifieke context van de school (Ros et al.,
2013). De scholen die deelnemen aan het onderzoek hebben doorgaans, naast een algemeen
onderzoeksrapport, behoefte aan een rapportage die specifiek gericht is op hun school, zodat
ze zichzelf kunnen vergelijken met andere scholen. Voor deze scholen is het belangrijk dat de
resultaten beschikbaar zijn op het moment dat scholen deze nodig hebben (Ros, et al, 2013).
Voor scholen die niet aan het onderzoek deelnemen, dienen onderzoeken gemakkelijk vindbaar te zijn op het moment dat zij ze hier behoefte aan hebben. Een titel die de lading goed
dekt, helpt daarbij (Ros & Ter Beek, 2013). Het onderzoeksrapport moet verder begrijpelijk
zijn en concrete aanbevelingen bevatten (Ros, et al., 2013).
Kennisgebruik: impact van onderzoek (4)
Er zijn verschillende modellen om de impact van onderzoeksresultaten vast te stellen. Knott
en Wildavsky (1980) onderscheiden bijvoorbeeld in een oplopende schaal zeven stadia van
kennisgebruik:
1 reception: onderzoeksresultaten zijn binnen bereik;
2 cognition: lezen, opnemen en onderzoeksresultaten begrijpen;
3 discussion: aanpassen van referentiekader aan de nieuwe kennis;
4 reference: de kennis beïnvloedt acties/adoptie van kennis;
5 adoption: kennis beïnvloedt resultaten die kan worden toegeschreven aan de kennis;

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

65

6 implementation: de overgenomen kennis wordt praktijk; en
7 impact: tastbaar voordeel van de kennis.
Vaak is echter de impact van onderzoek moeilijk vast te stellen, omdat het gebruik van onderzoeksresultaten vaak samengaat met allerlei andere ontwikkelingen in de school en het vaak
niet goed mogelijk is om aan te geven in welke mate een actie voortkomt uit onderzoeksresultaten (Ros & Ter Beek, 2013). De aard van het gebruik kan verschillen, Farley-Ripple (2012)
maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen
1 conceptueel gebruik: het geleerde begrippenapparaat gebruiken om gestructureerd over
het betreffende onderwerp na te kunnen denken;
2 instrumenteel gebruik: uitkomsten gebruiken om gefundeerde beslissingen te nemen;
3 politiek gebruik: de kans aangrijpen om nieuwe dingen uit te proberen, die mogelijk bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs.
De combinatie van heldere aanbevelingen met implementatietools (denk aan: good practicebeschrijvingen, stappenplan, scenario's, formats, lesuitwerkingen, videomateriaal, etc.)
vergroten de kans op implementatie (Ros, et al, 2013).

Praktijkonderzoek als innovatiestrategie in scholen
In deze paragraaf gaan we dieper in op de wijze waarop scholen (en lerarenopleidingen) praktijkonderzoek inzetten als innovatiestrategie om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren, zoals
in Academische Opleidingsscholen (AOS-en). Allereerst gaan we in op de wijze waarop praktijkonderzoek kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Vervolgens beschrijven we in de condities
die hiervoor vervuld moeten zijn. Ten slotte gaan we in op de rol van onderzoek door studenten
en leraren.
Praktijkonderzoek gericht op schoolontwikkeling
Veel onderwijsverbeteringen mislukken, omdat de beoogde gedragsverandering van leraren
niet of slechts tijdelijk wordt gerealiseerd (Janssen, Westbroek, Doyle, & Van Driel, 2013).
Vaak worden er ad hoc beslissingen genomen zonder een gedegen analyse of vooronderzoek. Ook worden beslissingen en hun consequenties zelden gemonitord en geëvalueerd
(Schildkamp, 2012; Hargreaves, 2007). Verder is er vaak sprake van onvoldoende betrokkenheid en eigenaarschap van leraren (Zuiker et al., 2017).
Onderzoek uitgevoerd bij academische opleidingsscholen laat zien dat praktijkonderzoek anders dan praktijkgericht onderzoek - een effectieve strategie kan zijn om kennisbenutting
in de school te realiseren, leidend tot onderbouwde innovaties in scholen waarbij leraren zelf
eigenaarschap ervaren (Schenke & Heemskerk, 2016; Ros et al., 2016). Vaak wordt bij praktijkonderzoek de eigen situatie (leraarsgedrag, opvattingen van leraren) vergeleken met de
gewenste situatie op basis van bestaande kennis (literatuurstudie), waaruit verbeteracties
voortvloeien. Ook leiden interviews met leraren ertoe dat ze zich gehoord voelen en ervaren
dat er rekening wordt gehouden met hun situatie. Praktijkonderzoek kan hierbij drie functies
vervullen, die nauw met elkaar samenhangen (Ros et al, 2013; Onstenk & Ros, 2016):
1. de feedbackfunctie;
2. de dialoogfunctie; en
3. de ontwerpfunctie.
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De feedbackfunctie wil zeggen dat de resultaten van het onderzoek, de school handvatten
(feedback) geeft voor het verbeteren van het onderwijs. Hierdoor is de school in staat meer
onderbouwde beleidskeuzes te maken, ook wel evidence-informed decision making genoemd
(Farley-Ripple, 2012). De dialoogfunctie houdt in dat het onderzoeksproces de dialoog tussen
leraren kan stimuleren. Deze gesprekken naar aanleiding van het onderzoek over wezenlijke
dilemma's in de onderwijspraktijk, bevorderen de ontwikkeling van een onderzoekende
houding van leraren en een onderzoekscultuur binnen de school (Horn & Little, 2014;
Hannay & Earl, 2012). Samen onderzoeken kan leiden tot meer diepgang in de gesprekken,
omdat onderzoek distantie vraagt en daardoor aanleiding geeft voor reflectie. Ook geeft het
gebruik van literatuur een externe, objectieve input in de dialoog. De ontwerpfunctie van
onderzoek wil zeggen dat door middel van praktijkonderzoek scholen tot beter onderbouwde en doordachte curriculumontwerpen en -bijstellingen kunnen komen.
Voor lerarenopleiders geldt dat zij hun studenten kunnen helpen om deze drie functies te
leren kennen en functioneel te leren inzetten. Hoewel praktijkgericht onderzoek door leraren
in samenwerking met lerarenopleiders, bijvoorbeeld via Academische Opleidingsscholen,
tot relevante en bruikbare opbrengsten kan leiden, blijkt onderzoek doen zeker geen eenvoudige zaak voor veel leraren. Zo blijkt het voor veel leraren lastig om in hun onderzoek het
leren van leerlingen centraal te blijven stellen, en hebben zij moeite om met name de laatste
fases in de onderzoekscyclus, gericht op het vertalen van resultaten naar concrete aanbevelingen en conclusies, te realiseren (Vrijnsen-de Corte, Den Brok, Kamp, & Bergen, 2013a; 2013b).
Ook vereist praktijkonderzoek, om succesvol te zijn, een aantal belangrijke voorwaarden).
Condities voor schoolontwikkeling door praktijkonderzoek
Op basis van evaluaties bij academische opleidingsscholen zijn verschillende voorwaarden te
benoemen die van belang zijn bij het realiseren van schoolontwikkeling door praktijkonderzoek in te zetten als innovatiestrategie (Ros et al., 2016; Schenke & Heemskerk, 2016; Schenke,
2015; Oolbekkink, van der Steen, & Nijveldt, 2014).
 Onderzoeksthema is zorgvuldig gekozen
Het onderzoeksthema dient voort te komen uit de ontwikkelagenda van de school.
Tegelijk is het belangrijk dat leraren het onderzoeksthema (h)erkennen als een belangrijk
probleem en urgentie ervaren om hiermee aan de slag te gaan.
 Draagvlak en eigenaarschap
Het onderzoek dient niet geïsoleerd te worden uitgevoerd, maar gedragen te worden
door het team (school/afdeling). Dit betekent dat de leraren die met de resultaten aan de
slag zullen gaan, vooraf instemmen met het onderzoek en vanaf de start betrokken zijn.
Een goede afvaardiging van het team in de onderzoeksgroep is daarom van belang.
 Communicatie en kennisdeling
Een brede betrokkenheid kan verder worden gerealiseerd door een goede communicatie
en kennisdeling over het proces en resultaten, zowel tussentijds als na afloop. Deze communicatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens teambijeenkomsten, in nieuwsbrieven,
posters in de lerarenkamer en via social media.
 Cultuur gericht op leren, transparantie en vertrouwen
Praktijkonderzoek in de school leidt tot professionalisering en gedragsverandering als er
een bereidheid is om te leren en kritisch het eigen onderwijs onder de loep te nemen. Het
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gaat daarbij om een open en transparante cultuur, waarin sprake is van samenwerking en
samen leren, waarin leden van het hele team (leraren maar ook leidinggevenden) gebruik
maken van literatuur en voortdurend gericht zijn op het gezamenlijk verbeteren van hun
onderwijs, vanuit een gemeenschappelijke visie. Dit vraagt van leraren dat zij zich kwetsbaar durven opstellen, elkaar durven aanspreken en elkaar feedback geven. Een positief
klimaat en vertrouwen is hierbij een voorwaarde.
Rol van de schoolleiding
De schoolleiding speelt een belangrijke rol bij praktijkonderzoek, omdat de schoolleiding
zorg draagt voor de inbedding van praktijkonderzoek in de school en voor continuïteit.
Schoolleiders bewaken dat het onderzoek past bij de visie en speerpunten van de school;
zij zorgen ervoor dat het onderzoek is geïntegreerd in andere ontwikkelingen in de
school; zij faciliteren praktijkonderzoekers in tijd, rust en ruimte en ondersteunen het
collectief leren en kennisdelen; zij tonen hun betrokkenheid en geven steun en vertrouwen aan de praktijkonderzoekers. Ook geven zij zelf het goede voorbeeld door een onderzoekende houding te tonen en gebruik te maken van gegevens in de school.

Onderzoek door studenten en leraren
Ook onderzoek van studenten van lerarenopleidingen kan een rol spelen bij schoolontwikkeling (Ros & Duinen, 2016). Belangrijk daarbij is dat er sprake is van een goede samenwerking
tussen opleiding en scholenveld en dat het onderzoek van de student is ingebed in een
onderzoeksgroep van leraren. In welke mate het onderzoek van studenten is gericht op
schoolontwikkeling of (alleen) op individuele ontwikkeling van studenten hangt af van de
keuzes die worden gemaakt in de lerarenopleiding. Cruciaal daarbij is wie het onderzoeksthema bepaalt. Ook individuele leraren in scholen of docenten in de lerarenopleiding kunnen
zelf onderzoek doen, als onderdeel van een master, binnen een kenniskring of in een promotietraject. Opbrengsten in het kader van schoolontwikkeling die vaak worden genoemd zijn
curriculuminnovaties, trainingen, instrumenten en nieuwe methodieken (Bakx et al., 2016).

De onderzoekende houding van studenten, leraren en opleiders
Naast een bijdrage aan kennisontwikkeling en aan schoolontwikkeling kunnen praktijkonderzoek en praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan een kritisch-onderzoekende
houding van (toekomstige) leraren (Van der Steen & Peters, 2014). Door maatschappelijke
ontwikkelingen wordt de context van het beroep van leraar steeds dynamischer en onvoorspelbaarder, waardoor de persoonlijke professionaliteit van leraren een grotere rol gaat spelen
(Onderwijsraad, 2013). De Onderwijsraad stelt dat de complexe onderwijspraktijk van leraren
vraagt om voortdurend zelf snelle keuzes te maken over wat de meeste geschikte actie is. Leraren hebben daarvoor praktische wijsheid nodig die zich ontwikkelt in de wisselwerking tussen
ervaring en theorie. Reflecties met collega's op ingewikkelde kwesties en dilemma's in de
beroepspraktijk zijn daarvoor onontbeerlijk. Dit vraagt van leraren een kritisch-onderzoekende
houding (Onderwijsraad, 2013). Ook in de lerarenopleidingen is veel aandacht voor de ontwikkeling van de onderzoekende houding van studenten. Om deze ontwikkeling goed te kunnen
begeleiden wordt van opleiders een voorbeeldfunctie gevraagd. Hierna gaan we in op de
ontwikkeling van een onderzoekende houding van studenten en leraren en die van opleiders.
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De ontwikkeling van de onderzoekende houding van studenten en leraren
Op basis van empirisch onderzoek onderscheiden Meijer, Kuijpers, Boei, Vrieling en Geijsel
(2016a), twee dimensies van een onderzoekende houding, een interne, reflectieve dimensie,
gerelateerd aan het vermogen om nieuwe kennis en gedrag te ontwikkelen en een externe
kennisbenuttings- dimensie, gericht op het zoeken en gebruiken van bestaande kennis om
hun onderwijs te verbeteren. Een onderzoekende houding vraagt van studenten en leraren
zowel bepaalde kennis en vaardigheden, als bepaald gedrag en een bepaalde attitude. Het
beschikken over onderzoekskennis en -vaardigheden is voorwaardelijk voor de ontwikkeling
van een onderzoekende houding, maar niet voldoende. De kern is een bereidheid te reflecteren, ook op eigen gedrag en onderliggende motieven (Meijer, et al, 2016a; Van der Linden,
Bakx, Ros, Beijaard, & Van den Bergh, 2015). Dit uit zich in bepaald gedrag: het voortdurend
kritisch reflecteren op eigen gedrag door zichzelf en elkaar voortdurend de vraag stellen of
hun veronderstellingen over goed onderwijs wel juist zijn en of de aanpak die zij hanteren
wel werkt voor al hun leerlingen. Ook het zelf systematisch analyseren van gegevens in hun
eigen klas (zoals vorderingen van leerlingen, maar ook bijvoorbeeld observaties van leerstrategieën die leerlingen gebruiken) om daarmee hun aanpak bij te stellen en te verbeteren. De
uitkomsten en de conclusies die ze daaruit trekken, bespreken ze met collega's en vragen hen
om feedback.
Het zelf uitvoeren van praktijkonderzoek is een van de manieren om een onderzoekende
houding te ontwikkelen. Butler, Lauscher, Jarvis-Selinger en Beckingham (2004) tonen aan
dat leraren die betrokken zijn bij praktijkonderzoek, reflecteren op hun praktijk, conceptuele
kennis over lesgeven ontwikkelen en hun instructiegedrag verbeteren. Onderzoek heeft
daarom een belangrijke plaats in het opleidingscurriculum (zie ook de bijdrage van Van
Katwijk en Enthoven in dit katern). Voorbeeldgedrag, zowel van de lerarenopleiders, als
van de mentoren in de (opleidings)school en frequente formatieve feedback op hun houding
dragen hier eveneens aan bij.
De ontwikkeling van de onderzoekende houding van lerarenopleiders
Tack en Vanderlinde (2014) hebben onderzoek gedaan naar de professionalisering van
opleiders gericht op de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Zij onderscheiden
drie soorten opleiders:
 onderzoekende (enquiring) opleiders;
 kennisbenuttende (wel-read) opleiders; en
 opleiders als onderzoekers (educator-researchers).
Hierin kunnen lerarenopleiders zich ontwikkelen. Effectieve aanpakken zijn het leren van en
met collega's in communities of practice en het bestuderen van eigen opvattingen en gedrag
door middel van feedback en/of video-opnames (Meijer, Kuijpers, Boei, Vrieling, & Geijsel,
2016b; Willemse, Boei, & Pillen, 2016). Daarnaast draagt ook praktijk(gericht) onderzoek
door lerarenopleiders bij aan de ontwikkeling van hun onderzoekende houding (Lunenberg
& Willemse, 2006).
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Conclusies
In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat praktijkgericht onderzoek, om verschillende redenen,
niet meer weg te denken is uit de lerarenopleidingen. In de eerste plaats
maakt praktijkonderzoek onderdeel uit van het curriculum, omdat het
voor (toekomstige) leraren belangrijk is om een onderzoekende
Praktijkhouding te ontwikkelen en op een onderzoeksmatige wijze te
gericht onderzoek
werken aan schoolontwikkeling. In de tweede plaats is het zelf
is niet meer weg
uitvoeren van praktijkonderzoek door opleiders binnen de eigen
te denken uit
opleiding een goede strategie om het opleidingscurriculum te verbede lerarenteren en de eigen onderzoekende houding verder te ontwikkelen.
opleidingen.
Tevens vervullen zij hiermee een belangrijke voorbeeldrol voor hun
studenten. In de derde plaats voeren lectoren en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit om bruikbare kennis en instrumenten te ontwikkelen voor het verbeteren
van de onderwijspraktijk.
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Hoofdstuk 5

De plek van praktijkonderzoek in de
curricula van hbo-lerarenopleidingen

Samenvatting

Lidewij van Katwijk, Stenden hogeschool & Rijksuniversiteit Groningen
Mascha Enthoven, Hogeschool van Amsterdam & Resilient Relations, Amsterdam
Sinds de eeuwwisseling is de aandacht voor praktijk(gericht) onderzoek in alle
lerarenopleidingen in het hbo groter geworden. Dit resulteert zowel in een andersoortige
uitstroom van afgestudeerde leraren, als in professionalisering van lerarenopleiders in het
doen en begeleiden van praktijkonderzoek. In dit hoofdstuk beschrijven we welke rol het
onderzoek in de bachelor en master van lerarenopleidingen is gaan innemen, wat het doel
is van onderzoek in het curriculum, wat de gevolgen daarvan zijn voor onderwijsactiviteiten en toetsing en wat dit betekent voor de professionals die opgeleid worden.
In navolging van de vereniging van hogescholen kijken we naar ontwikkeling van het onderzoekend vermogen, waarbij naast praktijk (gericht) onderzoek doen, ook de onderzoekende houding en het toepassen van onderzoek in de praktijk centraal staan. Het blijkt dat
opleidingen aanvankelijk de focus hadden op ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden,
maar dat dit verschuift naar meer aandacht voor de onderzoekende houding. Deze aandacht leidt nog weinig tot een wenselijke uitwerking in de leeractiviteiten en toetsing.
Tot slot richten we onze blik op de nabije toekomst, waarin vele kansen kunnen ontstaan
om praktijk(gericht) onderzoek vorm te geven in samenwerkingsprojecten tussen lerarenopleidingen en werkveld wat zowel ten goede kan komen aan professioneel handelen in
de praktijk als aan onderwijsinnovatie.

Inleiding
De aandacht voor praktijk(gericht) onderzoek in de curricula van lerarenopleidingen is deze
eeuw sterk vergroot. Met het hier gepresenteerde hoofdstuk willen we een beeld schetsen van
de rol die praktijk(gericht) onderzoek in de lerarenopleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs heeft gekregen. We richten ons hierbij met name op opleidingen op bachelorniveau (de
pabo en tweedegraads opleidingen), met een doorkijkje naar de hbo masteropleidingen. De
rol van praktijk(gericht) onderzoek in de universitaire lerarenopleidingen zullen we in dit
hoofdstuk niet belichten al is dit ook op veel plekken punt van discussie. We belichten voor
het hbo wat het motief is om aandacht te besteden aan onderzoek en welke (leer)doelen beoogd
worden. We plaatsen kritische kanttekeningen bij de wijze waarop praktijkonderzoek in de
bachelor soms als leerdoel en dan weer als leeractiviteit wordt neergezet en bij de ons inziens
onvoldoende uitwerking van het begrip onderzoekend vermogen in leeractiviteiten en wijze
van toetsing in de curricula van de lerarenopleidingen. Voor een verbetering op deze punten
doen we een aantal suggesties.

Op weg naar onderzoekend vermogen
In de Bolognaverklaring wordt gesteld dat de bacheloropleidingen dienen op te leiden tot
professionals die kunnen functioneren in de kenniseconomie (Elen & Verburg, 2008). Deze
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kenniseconomie vereist dat professionals met steeds meer en complexere kennis kunnen
omgaan (Brew, 2010). Voor lerarenopleidingen betekent dit dat er toegewerkt wordt naar autonome leraren, die een bijdrage kunnen leveren aan de continue vernieuwing van het beroep
(Castle, 2006; Reis-Jorge, 2005). Het beschikken over een goed onderzoekend vermogen wordt
daarvoor als vereiste gezien. In het stuk 'Kwaliteit als opdracht' (HBO-raad, 2009) hebben de
hogescholen daarom gezamenlijk een standaard voor de professionele bachelor opgesteld,
waarin op basis van de Dublindescriptoren de ambitie is uitgesproken om studenten met onderzoekend vermogen af te leveren. Dit onderzoekend vermogen zou hen in staat moeten stellen
om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun beroep; het beoogt te leiden tot reflectie, tot
evidence-based practice en tot innovatie. In 2014 spreekt de onderwijsraad in het stuk 'Meer
innovatieve professionals' daarom van een 'leerlijn onderzoekend vermogen' voor de hbo-lerarenopleidingen zonder deze leerlijn te specificeren naar bachelor- en masterniveau. Deze leerlijn
moet gericht zijn op drie aspecten: 1) het verwerven van een onderzoekende houding, 2) het
leren begrijpen, beoordelen en gebruiken van onderzoek van anderen en 3) het leren doen
van methodologisch adequaat en ethisch verantwoord onderzoek in concrete beroepssituaties
(Onderwijsraad, 2014, p.21). Het verwerven van een onderzoekende houding wordt in de doelstelling van de leerlijnen onderzoek bij veel opleidingen gezien als belangrijkste component van
het onderzoekend vermogen en als voorwaardelijk voor het kunnen doen van onderzoek (Van
der Rijst, 2009; Van den Berg, 2016).

De onderzoekende houding als basis van het onderzoekend vermogen
Voor een leraar wordt de onderzoekende houding niet alleen van belang geacht bij het systematisch onderzoek doen, maar juist bij het dagelijks handelen in de praktijk. Een onderzoekende
leraar toont zowel een onderzoekende houding naar kinderen zelf, naar het leren en onderwijzen van kinderen, als ook naar schoolontwikkeling en situaties in de wereld. Cochran-Smith en
Lytle (2009) gebruiken voor deze houding de term 'inquiry as stance', waarbij zowel het open
staan om te leren van de eigen professionele omgeving als een kritische grondhouding van
belang is. Een andere verwante term aan het begrip 'onderzoekende houding' is 'inquiry habit
of mind' (Earl & Katz, 2006). Volgens Earl en Katz is dit een manier van denken die gericht is op
diepgaand begrijpen, terughoudend zijn in concluderen, tolerant zijn ten aanzien van tegenstrijdigheden, vanuit verschillende perspectieven willen kijken en continu vragen willen stellen.
Het gaat hierbij niet zozeer om het zelf uitvoeren van een onderzoek, maar meer om het hanteren van empirische evidentie bij besluitvormingsprocessen in de klas en in de school (Imants,
Van Veen, Pelzer, Nijveldt, & Van der Steen, 2010). Van der Rijst (2009) noemt als kenmerken
van een onderzoekende houding: de neiging om kritisch te willen zijn, te willen begrijpen, te
willen bereiken, te willen innoveren, te willen weten en te willen delen. Bruggink en Harinck
(2012) hebben deze lijst op basis van literatuuronderzoek en interviews uitgebreid tot negen
generieke kenmerken, waarbij vooral het bereid zijn tot perspectiefwisseling en het oordeel
kunnen uitstellen als extra kenmerken gezien kunnen worden.
Een vaardigheid die nauw verwant is aan de onderzoekende houding, is het adequaat gebruiken van wetenschappelijke literatuur (Verschuren, 2011) ofwel het begrijpen, beoordelen en
gebruik maken of toepassen van onderzoeksresultaten van anderen (Andriessen, 2014). Earl en
Katz (2006) hebben het in deze zin over het in staat zijn tot 'evidence informed decision making',
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waarbij het niet direct hoeft te gaan om het zelf uitvoeren van een onderzoek, maar wel om het
gebruik maken van data uit eerder verschenen onderzoek (Imants et al., 2010).
Het doen van onderzoek, heeft tot nu toe relatief veel aandacht gekregen in
de uitwerking van de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen in
de curricula van hogescholen. Onderzoeksvaardigheden zoals een
Het
probleemanalyse uitvoeren, een onderzoeksvraag opstellen, onderdoen van onderzoeksinstrumenten kiezen en gebruiken, gegevens verzamelen en
zoek heeft relatief
analyseren, navolgbare conclusies trekken en over het onderzoek
veel aandacht
rapporteren, worden hierbij onder begeleiding van een opleider
gekregen.
aangeleerd. De laatste tien jaar verschenen diverse leerboeken voor
lerarenopleidingen over het doen van onderzoek in de onderwijspraktijk
(bijvoorbeeld Van der Donk & Van Lanen, 2016; Onstenk, Kallenberg, Koster,
& Scheepsma, 2011; Van Swet & Munnike, 2017). In navolging van Ros, Bakx en Den Brok (zie
hun bijdrage in dit katern) spreken we in dit stuk over praktijkonderzoek als het gaat over leeronderzoek door studenten en evaluatieonderzoek door leraren of docenten (in het werkveld
of van de lerarenopleiding) gericht op het verbeteren van het eigen onderwijs en over praktijkgericht onderzoek wanneer er sprake is van productie van gevalideerde kennis, gericht op de
ontwikkeling van het leraarsvak.

Onderzoekend vermogen in een continuüm
Enthoven en Oostdam (2014) hebben een beschrijving gemaakt van de functie van praktijkgericht studentenonderzoek in de curricula van de lerarenopleidingen. Ze hebben daarbij de drie
aspecten van het onderzoekend vermogen als doelen van de leerlijnen onderzoek geëxpliciteerd en opgesplitst in een onderzoekende houding en kennis en vaardigheden op het
gebied van onderzoek, waarbij de kennis en vaardigheden op gebied van onderzoek betrekking
hebben op het gebruik maken van en doen van onderzoek. Met deze houding, kennis en vaardigheden kan de professional in toenemende mate van Bachelor tot aan PhD-niveau de praktijk
leren begrijpen en verbeteren (Figuur 1). In deze figuur illustreren zij hoe zij de rol van deze
aspecten op het gebied van onderzoek in het beroepsbeeld van leraren in opleiding voorstellen
als een continuüm waarin zij drie ijkpunten identificeren: de reflectieve professional, de onderzoekende professional en de professional als onderzoeker. Globaal leggen zij daarbij de relatie
met het bachelorniveau, het masterniveau en het PhD- niveau. Individuele studenten en afzonderlijke opleidingen zullen zich over de grenzen van de drie niveaus begeven.
Het is een continuüm met ijkpunten:
1 De reflectieve professional beschikt over een onderzoekende houding en reflectieve vaardigheden waarmee hij kritisch kijkt naar de effecten van zijn eigen handelen tijdens en na het
handelen, waarmee hij experimenteert met zijn handelingsrepertoire en kijkt of een verandering in zijn handelen leidt tot een gewenst resultaat (Schön, 1983; Brophy, 1996; Korthagen,
Koster, Melief, & Tigchelaar, 2002; Marzano, 2012). Hij is in staat om bij te dragen aan praktijktheorie door zijn eigen ervaringen, kennis en kennis van anderen, waaronder onderzoeksresultaten, aan elkaar te verbinden en te expliciteren (praktijkonderzoek).
2 De onderzoekende professional zet, naast deze onderzoekende houding en reflectieve vaardigheden, kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek in om zijn beroepspraktijk
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beter te kunnen begrijpen en om interventies daarin te kunnen baseren op onderzoeksresultaten en om deze interventies te kunnen evalueren. Deze professional levert een bijdrage aan
praktijktheorie die verder gaat dan de eigen ervaringen en die bruikbaar is voor de hele organisatie (praktijkonderzoek of praktijkgericht onderzoek).
3 De professional als onderzoeker handelt intentioneel en systematisch om inzicht te verkrijgen
in de praktijk, op basis van een zo goed mogelijke vraagstelling. Hij verzamelt en analyseert
data met passende methodes en rapporteert daarover (Kelchtermans, 2011; Verschuren, 2011).
Deze professional levert een bijdrage aan kennis die bruikbaar is in andere dan de eigen
context (Praktijkgericht onderzoek).
De onderzoekende houding is en blijft de basis op alle niveaus. De leraar beschikt echter in
toenemende mate over kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek en is steeds beter
in staat relevante vragen te stellen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren en innoveren
van de beroepspraktijk.

PH.D

Master

De professional als
onderzoeker

Een
onderzoekende
houding en
kennis en
vaardigheden
op het gebied
van
onderzoek

De onderzoekende
professional

Bachelor
De reflectieve
professional

Figuur 1. Continuüm van de reflectieve professional naar de professional als onderzoeker.

De rol van praktijk (gericht) onderzoek
Het is van belang om een duidelijk onderscheid te maken ten aanzien van de functies van
het uitvoeren van onderzoek op verschillende niveaus in de lerarenopleiding. Dit is goed te
relateren aan het hiervoor beschreven continuüm van reflectieve professional naar de professional als onderzoeker (Enthoven & Oostdam, 2014). Voor de bacheloropleidingen ligt het
accent op de reflectieve professional. Praktijkonderzoek doen is hier vooral een leermiddel en
nauwelijks een leerdoel. De primaire functie van praktijkonderzoek leren doen is het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het aanbrengen van een kennis- en vaardigheidsbasis
ter versteviging van eigen handelen in de praktijk. De onderzoeksvaardigheden zijn basaal,
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eenvoudig en instrumenteel. Het accent ligt meer op het herkennen van data en deze gebruiken
ten behoeve van eigen handelen in de praktijk dan op het creëren van nieuwe data. Voor de
masteropleidingen komt het accent nadrukkelijk(er) te liggen op de onderzoekende professional. De functie van onderzoek doen verschuift dan steeds meer van leermiddel naar leerdoel.
In de masteropleidingen gaat het niet alleen om het bijbrengen van een onderzoekende
houding en het toepassen van onderzoekskennis, maar staat het systematisch onderzoeken
en ontwerpen van interventies centraal die ook in de bredere context van de eigen organisatie
toepasbaar zijn. Van een masterstudent wordt verwacht dat deze een bijdrage kan leveren aan
praktijkkennis die verder gaat dan het eigen primaire proces van handelen. Het uitgevoerde
onderzoek kan allerlei vormen hebben zoals evaluatieonderzoek, casestudy en data-geïnformeerd onderzoek (Van Swet & Munneke, 2017). In geval van de professional (leraar) als onderzoeker is het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek nadrukkelijk geen middel meer, maar
een expliciet doel. In Figuur 2 is de functie van onderzoek als middel of doel schematisch weergegeven in relatie tot de drie onderscheiden typen professionals. Afhankelijk van de functie van
onderzoek binnen de opleidingen en de latere beroepsprofielen is het vervolgens van belang
na te gaan welke typen onderzoek van belang zijn om uit te voeren en op welke wijze studenten
zich het beste de bijbehorende instrumentele onderzoekscompetenties eigen kunnen maken.

De leraar als
onderzoeker

De rol van
onderzoek
in de
opleiding

Doel

De onderzoekende leraar

De reflectieve leraar
Middel
Figuur 2. De functie van onderzoek in relatie tot het type professional.

De ontwikkeling van onderzoekend vermogen in de curricula
De Vereniging Hogescholen (2015) ziet het liefst dat de ontwikkeling van het onderzoekend
vermogen gedurende de hele opleiding inhoudelijk verweven is met de beroepsvoorbereiding.
Deze verwevenheid komt voor de lerarenopleidingen tot uiting in de doelstelling dat leerkrachten met behulp van onderzoeksresultaten of onderzoekskennis en -vaardigheden kunnen
nadenken over de beste manier van lesgeven (Willemse & Boei, 2013) en dat zij daarmee de
kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren (Bolhuis, 2012). De meeste opleidingen hebben
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een leerlijn voor praktijkonderzoek ontworpen en beschreven, waarin aandacht is voor de
aspecten van onderzoekend vermogen: onderzoekende houding, onderzoek gebruiken en
onderzoek doen. Uit recent onderzoek naar de rol van praktijkonderzoek in de curricula van
pabo's (Van Katwijk, in voorbereiding) blijkt dat het aspect 'onderzoek doen' in leerdoelen,
onderwijsactiviteiten en toetsing bij alle pabo's uitgebreid en consistent beschreven is. Tegelijkertijd blijkt dat de aspecten 'onderzoekende houding' en 'onderzoek gebruiken' veel minder
zichtbaar zijn in de beschrijving van onderwijsactiviteiten en in de (eind)toetsing. Als leeractiviteit voor het ontwikkelen van onderzoekend vermogen is door veel lerarenopleidingen in
de curricula van de bachelor voornamelijk gekozen voor het uitvoeren van praktijkonderzoek,
waarbij over de leerjaren steeds meer onderzoeksvaardigheden aangeleerd worden in een leerlijn onderzoek, die getoetst worden in beroepsopdrachten. In het laatste jaar van de opleiding
resulteert dit in een individueel afstudeeronderzoek. Er zijn meerdere soorten onderzoek die
hieronder kunnen vallen zoals actieonderzoek, ontwerp(gericht)onderzoek en lesson study, die
allen gericht zijn op het eigen functioneren in de onderwijspraktijk (Zwart, Smit, & Admiraal,
2015). Verklaring voor deze focus op onderzoek doen kan liggen in het feit dat dit gemakkelijker
te toetsen is dan de onderzoekende houding en in het feit dat in de laatste accreditatieronde veel
aandacht was voor de kwaliteit van afstudeerwerk. Dat de aandacht voor praktijkonderzoek ook
werkelijk bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van afstudeerwerk blijkt uit de systeembrede
analyse voor tweedegraads lerarenopleidingen van de NVAO (2016):
In vergelijking met de vorige visitatie (2009) is de kwaliteit van de afstudeerwerken en vooral
ook de kwaliteit van het curriculum op het gebied van onderzoek verstevigd. […]Opleidingen
zetten ook sterk in op het verbeteren van de onderzoeksvaardigheden van docenten, zodat

zij studenten beter kunnen begeleiden.
Over de pabo's schrijft de NVAO (2015) een jaar eerder:
Hoewel bij alle opleidingen hard is gewerkt aan het versterken van de onderzoekslijn in
het curriculum, ziet de NVAO nog als aandachtspunt het versterken van de onderzoekvaardigheden bij en het zelf uitvoeren van onderzoek door docenten om studenten de noodzakelijke onderzoekende houding bij te brengen.

Uit onderzoek van Van der Linden (2012) valt af te leiden dat het van belang is om vroeg in
de opleiding te beginnen met lesactiviteiten met betrekking tot onderzoekend vermogen.
Pabostudenten krijgen meer affiniteit met onderzoek als de lesactiviteiten 'onderzoeksmatig'
opgezet zijn en als studenten gestimuleerd worden om bevindingen te delen, te onderbouwen
en te bediscussiëren. Ook het gebruik van relevante voorbeelden van onderzoek en onderzoekend handelen in de beroepspraktijk is stimulerend voor studenten (Van der Linden, 2012).
Niet alleen de expliciete koppeling van onderzoek met de praktijk, maar ook met andere curriculumonderdelen is van belang. Participeren in onderzoek (Bakx, Breteler, Diepstraten, & Copic,
2009) maar ook reflectie, coaching en intervisie zouden bijdragen aan een onderzoekende
houding (Van der Donk & Van Lanen, 2016; Imants et al., 2010). Naar het bevorderen en toetsen
van de onderzoekende houding en van het gebruiken van onderzoek van anderen is nog weinig
onderzoek gedaan. Naar aanleiding van een kortdurend onderzoek naar de ontwikkeling van
de onderzoekende houding binnen een pabo-onderdeel, constateren Timmermans, Geerdink,
Willems en Gommers (2016) dat het van belang is om de onderzoekende houding naar studenten toe te expliciteren.
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De rol van de lerarenopleider
De manier waarop de relatie tussen onderzoek en onderwijs wordt vormgegeven beïnvloedt het
leren van studenten. Studenten ervaren onderwijs dat gegeven wordt door docenten die zelf
onderzoek doen vaak als uitdagend (Neumann, 1994; Healey, Jordan, Pell, & Short, 2010) en
voelen zich competenter op het gebied van onderzoek als ze les krijgen of begeleid worden
door een actieve onderzoeker (Turner, Wuetherick, & Healey, 2008). In navolging hiervan wees Verschuren (2012) erop dat lerarenopleiders bewust
moeten zijn van de complexiteit van praktijkonderzoek en dan met
Onderwijs
name op het gebied van kwalitatieve methodologie, omdat hierbij
van onderzoepassende vragen en gebruikte methoden het meest toepasbaar zijn
kende opleiders
in de educatieve bachelor. Opleidingen zouden tijd en ruimte voor
wordt als
hun professionalisering op dit gebied moeten blijven reserveren
meer uitdagend
(Verschuren, 2012; NVAO, 2015).
ervaren.
De professionalisering van lerarenopleiders in het doen en begeleiden
van onderzoek heeft het laatste decennium daarom terecht ook veel aandacht gekregen (zie ook de bijdrage van Pillen, Willemse en Boei in dit katern): er is zowel een
toename van het percentage opleiders met een mastersopleiding, als een stijging van het
percentage gepromoveerden aan hogescholen.
Lerarenopleiders die zelf onderzoek doen, of recente onderzoekservaring hebben, kunnen zich
beter in de onderzoekende student verplaatsen, een onderzoekende houding voorleven en hun
eigen onderzoekskennis gebruiken bij de begeleiding (Geerdink, Swennen, & Volman, 2015).
Uit onderzoek van Willemse en Boei (2013) blijkt dat opleiders de waarde van onderzoek erkennen voor hun eigen ontwikkeling en verbetering van het opleidingscurriculum. Zij geven aan
behoefte te hebben aan professionele leergemeenschappen om hun onderzoeksvaardigheden te
verbeteren en een bijdrage te kunnen leveren aan de kennisbasis voor lerarenopleiders en lijken
daarmee de complexiteit van praktijkonderzoek inmiddels te erkennen.

Blik op de nabije toekomst
Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt, heeft er een enorme ontwikkeling op het gebied van
praktijkonderzoek in de bachelor van de educatieve opleidingen plaatsgevonden, wat ook lijkt
bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van de opleidingen. De lerarenopleidingen tonen in hun
programmabeschrijvingen aan dat zij voldoende tijd besteden aan de ontwikkeling van onderzoekend vermogen en in het afstudeerwerk tonen studenten onderzoekskennis en vaardigheden op bachelorniveau. Iedere lerarenopleider van een pabo of tweedegraads lerarenopleiding
zal herkennen dat er aan het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een
onderzoeksverslag de laatste jaren heel veel aandacht, tijd en energie is besteed. Echter, een
student die aantoont kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek te hebben ontwikkeld, toont daarmee nog niet aan dat hij zich heeft ontwikkeld tot reflectieve professional; een
leraar die beschikt over een onderzoekende houding en reflectieve vaardigheden, waarmee
hij kritisch kijkt naar de effecten van zijn eigen handelen. De ontwikkeling van de onderzoekende houding en de toetsing hiervan behoeft aandacht. Terecht kan overwogen worden of een
onderzoeksver lag wel de juiste toetsvorm is om een reflectieve professional op waarde te
schatten. De toetsing van het leerproces dat de student heeft doorgemaakt op het vlak van
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onderzoek, is bijna bij geen enkele opleiding zichtbaar. De onderzoekende houding wordt vaak
als ongrijpbaar- en dus moeilijk te toetsen- gezien, terwijl opleiders wel allemaal voorbeelden
kunnen noemen van aspecten waaraan je een onderzoekende student of leraar herkent. Als
studenten hun onderzoek voor experts, leken en examinatoren presenteren en verdedigen,
kunnen zij aantonen dat zij nieuwgierig alsook kritisch zijn, dat zij willen begrijpen, willen
delen, willen innoveren en ook wat zij willen bereiken. Hiermee kunnen zij zowel een onderzoekende houding laten zien, als de vaardigheid om (wetenschappelijke) literatuur te verbinden
met de eigen praktijk.
Binnen curricula kan op veel plekken ontwikkeling van onderzoekend vermogen meer expliciet
gemaakt worden. Het gebruiken van onderzoek is bijvoorbeeld bij veel opleidingen ook een
component in de stage en wordt wellicht op die plek beoordeeld, zonder dat dit aan de leerlijn
onderzoek gekoppeld wordt. Over de integratie van onderzoek in andere elementen van het
curriculum moet nog verder nagedacht worden. Hierbij is het van belang dat opleidingen,
docenten, studenten en het werkveld het doel van praktijkonderzoek helder voor ogen hebben
en kunnen plaatsen in andere opleidingsdoelen. Het continuüm uit Figuur 1 kan zorgen voor
afbakening en tegelijkertijd zicht geven op professionele ontwikkeling na de opleiding, zodat
er daadwerkelijk ruimte is voor continue vernieuwing van het beroep (Castle, 2006).
De samenwerking met het werkveld is de afgelopen jaren verbeterd. Uit de rapportage van de
NVAO (2015) blijkt dat de onderzoekscomponent meestal in samenspraak met het werkveld
wordt uitgevoerd. Dit is een belangrijke tendens, want zoals Leeman en Wardekker (2010) al
concludeerden is de samenwerking tussen lerarenopleidingen en onderwijs in het doen van
onderzoek intensief, maar krachtig. Op academische opleidingsscholen is deze samenwerking
goed tot stand gekomen en de 16 scholen die samen met opleidingen praktijkgericht onderzoek
doen met financiële ondersteuning van het NRO blijken een breed scala aan resultaten, praktische producten en nieuwe inzichten voor verbetering van onderwijs te hebben opgeleverd
(Sontag & Kaldewaij, 2017). Hierbij gaat het niet om studentonderzoek, maar dit laat zien dat
de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen in de bachelor niet alleen dient om hbokwalificaties aan te tonen. Het biedt kansen om reflectieve professionals door middel van praktijkonderzoek door te laten groeien tot onderzoekende leraren en in samenwerking met lerarenopleidingen verbetering van onderwijskwaliteit tot stand te brengen. Tegelijkertijd biedt het
lerarenopleiders de kans hun onderzoekskennis en vaardigheden te onderhouden en verbeteren en hun onderzoekende houding te tonen en expliciteren. Het zou mooi zijn als de mogelijkheden om praktijkonderzoek te doen niet beperkt blijven tot een onderdeel van het opleidingsprogramma en tot academische opleidingsscholen, zodat alle (startende) leraren hun onderzoekend vermogen kunnen blijven doorontwikkelen.
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Hoofdstuk 6

De drie kerntaken van lectoren in het hbo
Praktijkgericht onderzoek met meervoudige impact

Samenvatting

Niek van den Berg, Aeres Hogeschool Wageningen
Gerda Geerdink, Hogeschool Arnhem en Nijmegen 1
Het inrichten van landelijke expertise- of kenniscentra wordt vaak genoemd als middel
om het praktijkgericht onderwijsonderzoek in de lerarenopleidingen van hogescholen te
versterken en meer te positioneren, zichtbaarder te maken (Kaldewaij & Slotman, 2016;
Vereniging Hogescholen, 2015). Het gevaar van dergelijke centra is dat er te veel nadruk
wordt gelegd op slechts één van de kerntaken van lectoraten in het hbo en de andere twee
veronachtzaamd worden. Als Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen pleiten we daarom
voor het inrichten van netwerken waarin optimaal en in samenhang aan alle kerntaken
kan worden gewerkt.
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de drievoudige taakstelling van praktijkgericht
onderzoek in het hbo. Bij hun aanstelling kregen lectoren de opdracht bij te dragen aan
1) de verdere ontwikkeling en professionalisering van de lerarenopleidingen, 2) de innovatie van de onderwijspraktijk/het werkveld (primair onderwijs, voortgezet onderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs) en 3) de ontwikkeling van kennis.
We beschrijven de opbrengsten van de afgelopen vijftien jaar, die niet verloren mogen
gaan. Vervolgens bespreken we hoe dit praktijkgericht onderzoek nog sterker kan. Wat
vraagt dit van lectoren c.q. lectoraten en hun partners en welke organisatievormen passen
daarbij? We benoemen richtinggevende criteria die kunnen bijdragen aan de vormgeving
en versterking van 'netwerken' waarin praktijkgericht onderzoek, lerarenopleidingen en het
onderwijswerkveld samenkomen en zichtbaar zijn.

Inleiding
De lerarenopleidingen hebben tot taak om bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs. Dat
doen ze door samen met scholen en andere maatschappelijke partners (zoals voor- en vroegschoolse educatie, jeugdzorg, sport en cultuur, vervolgonderwijs en aan beroepsonderwijs
gelieerd bedrijven en organisaties) goede leraren op te leiden, bij te dragen aan de professionalisering van zittende leraren en te werken aan innovatie van de onderwijspraktijk. Het praktijkgericht onderzoek in het hbo speelt daarbij een belangrijke rol. In de afgelopen vijftien jaren
is die onderzoeksfunctie sterk ontwikkeld, door onder meer de aanstelling van lectoren, het
inrichten van kenniscentra binnen hogescholen, en stimuleren dat het aantal masteropgeleide
en gepromoveerde docenten toeneemt. Het aandeel 'onderzoeksactieve staf' groeit, maar is
vergeleken met andere kennisinstellingen zoals universiteiten toch relatief klein. Slechts iets
meer dan twintig procent van de docenten is voor minder dan een kwart van hun aanstelling
betrokken bij het onderzoek (Onderwijsraad, 2014). In een evaluatieve studie naar de stand van
zaken van het praktijkgericht educatieonderzoek stellen Leijnse en Siersma (2014) vast dat het
praktijkgericht onderzoek van hogescholen zich concentreert op leeronderzoek van studenten
en evaluatieonderzoek naar de eigen onderwijspraktijk. De resultaten van dit soort onderzoek
zijn volgens hen te weinig generaliseerbaar. Er wordt door het praktijkgericht onderzoek te
weinig gevalideerde, generiek bruikbare kennis ontwikkeld en daardoor te weinig bijgedragen
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aan theorievorming. De onderzoeksfunctie in het hbo zou versterkt moeten worden, zo stellen
onder meer de Onderwijsraad (2014) en de Vereniging Hogescholen (2015; 2016). Over hoe dat
zou kunnen, leven ideeën, die volgens het Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen (2017) verder
moeten worden doordacht en geconcretiseerd.

De drie kerntaken van lectoren
Om zicht te krijgen op de vraag hoe het praktijkgericht onderzoek binnen het hbo versterkt kan
worden, nemen we de kerntaken van lectoren als vertrekpunt. De aanstelling van lectoren met
hun drieledige taak was het instrument dat moest leiden tot versterking en verdere ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek binnen het hbo (Leijnse, Hulst, & Vromans, 2006, 2007).
Sinds de instelling van lectoraten in 2001 is de opdracht van lectoren samen te vatten in drie
met elkaar samenhangende kerntaken:
1 bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen hogescholen
en de professionalisering van hogeschooldocenten;
2 bijdragen aan de innovatie van het werkveld;
3 bijdragen aan het ontwikkelen van kennis.
Door het werken aan deze drie kerntaken heeft het praktijkgerichte onderzoek lokale, regionale
én landelijke (en zo mogelijk internationale) impact. De drie kerntaken krijgen op verschillende
manieren vorm, in samenhang met elkaar: innovatie en professionalisering gaan hand in hand,
geen onderzoek zonder bijdrage aan de praktijk, geen innovatie zonder (flankerend) onderzoek,
et cetera (zie ook Onderwijsraad, 2014).
Kerntaak 1:
Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen hogescholen
en aan de professionalisering van hogeschooldocenten
Bij deze kerntaak ligt de nadruk op de bijdrage aan de ontwikkeling van de opleidingen en
de professionalisering van lerarenopleiders die daar werkzaam zijn. De lerarenopleidingen
hebben de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt, zo blijkt bijvoorbeeld uit de positieve
beoordelingen in de visitatierondes in 2014 en 2015. De onderzoeksfunctie heeft daar zeker
aan bijgedragen, maar we stellen ook vast dat het proces van samenbrengen van onderwijs
en onderzoek nog niet afgerond is. Daarvoor zijn nog te weinig hogeschooldocenten betrokken bij onderzoek (Onderwijsraad, 2014) en ontbreekt in algemene zin nog een onderzoekscultuur binnen de lerarenopleidingen (Boei, Willemse, Geerdink, Kools, & Van Vlokhoven,
2014).
Om die onderzoekscultuur te versterken nemen lerarenopleiders in het kader van hun
professionalisering onder meer deel aan daarvoor ontwikkelde professionaliseringsactiviteiten, (onderzoeks)congressen en doen ze praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld in een
kenniskring van een lector. De onderzoekende houding, kennis en vaardigheden die ze
(door)ontwikkelen, werken door in hun dagelijkse praktijk met collega's en studenten. Dat
kan doordat ze rolmodel zijn als onderzoekende docent of omdat ze onderzoeksinzichten
toepassen in hun ontwikkelwerk en onderwijs. Voor de wijze waarop opleidingen onderzoek
een plek kunnen geven in het curriculum verwijzen we naar het hoofdstuk van Van Katwijk
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en Enthoven in dit katern. Door die inktvlekwerking verbetert de kwaliteit van de lerarenopleidingen en lerarenopleiders, en ontstaat geleidelijk een onderzoekende cultuur binnen
de lerarenopleidingen (research-based teacher education) (Tack & Vanderlinde, 2014).
Ook de plek van onderzoek in het curriculum van de lerarenopleidingen is versterkt. Hiertoe
zijn lerarenopleiders geschoold (een groot deel heeft een masteropleiding) en worden ze
waar nodig opgefrist en ondersteund in het doen en begeleiden van onderzoek, en het doordenken van de betekenis en vormgeving van onderzoek in het curriculum en de hogeschool
(Geerdink, Boei, Willemse, Kools, & Van Vlokhoven, 2016; Van Vlokhoven, Kools, Geerdink,
Boei, & Willemse, 2013). Het spreekt vanzelf dat er behoefte blijft aan verdere professionalisering bij lerarenopleiders, vooral door zelf onderzoek te doen (Cools, Placklé, & Meeus, 2016;
Kools, 2013). Effectieve professionalisering van lerarenopleiders vraagt om een balans tussen
individueel en collectief leren. Dat betekent dat er een sociale omgeving gecreëerd moet
worden waarin ontmoeting en netwerken mogelijk zijn, en waarbinnen opleiders ook zelf
'in controle' zijn (Van Veen, Zwart, Meijerink, & Verloop, 2010; Vermeulen, 2016). Individueel
en collectief, en formeel en informeel leren, kunnen elkaar vooral versterken als opleiders
(net als andere lerenden, zie Conley & French, 2014) eigenaarschap ervaren over wat en hoe
ze leren.
Kerntaak 2:
Bijdragen aan de innovatie van het werkveld
Het praktijkgericht onderzoek binnen het hbo wordt geacht een bijdrage te leveren aan de
innovatie van het werkveld. In het geval van de lerarenopleidingen bestaat het werkveld
primair uit scholen, en in het verlengde daarvan eerder genoemde
andere partners. Bij de innovatie van het werkveld kan praktijkgericht onderzoek (in en met het werkveld) drie functies vervullen
Praktijkgericht
die nauw met elkaar samenhangen: de feedbackfunctie, de
onderzoek
ontwerpfunctie en de dialoogfunctie (Ros & Van den Bergh,
veronderstelt
2014; Onstenk & Ros, 2016). De feedbackfunctie wil zeggen dat
een vorm van
de resultaten van onderzoek de leraar en de school handvatten
co-creatie.
(feedback) geeft voor het (door)ontwikkelen van het onderwijs. Bij
de ontwerpfunctie wordt wetenschappelijke kennis en gesystematiseerde praktijkkennis ingezet bij het (her)ontwerp van onderwijs. De
dialoogfunctie houdt in dat het onderzoeksproces de dialoog tussen leraren stimuleert. Deze
dialoog in en naar aanleiding van onderzoek over wezenlijke dilemma's in hun onderwijspraktijk bevordert de ontwikkeling van een meer onderzoekende houding en een onderzoekscultuur binnen de school.
Uit evaluatiestudies naar praktijkgericht onderzoek zijn factoren te destilleren die de bruikbaarheid van schoolnabij praktijkgericht onderzoek vergroten en daarmee de kans op daadwerkelijke implementatie van de resultaten én onderwijsverbetering (Teurlings, Den Boer,
Vermeulen, Beek, & Ros, 2011; Ros & Ter Beek, 2013). Cruciaal hierbij is de dialoog tussen de
onderzoekers en praktijk voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van het onderzoek. Van
den Berg (2016) spreekt in dit verband over 'transdisciplinair vermogen', nodig om over de
grenzen van (onderwijs)praktijk en onderzoek samen te werken. Praktijkgericht onderzoek is
te zien als een boundary activiteit, waarbij zowel onderzoekers als praktijkprofessionals
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fungeren als boundary crosser (Snoek, Brekebrede, Hanna, Creton, & Edzes, 2016). Praktijkgericht onderzoek veronderstelt een vorm van co-creatie, waarbij onderzoekers en leraren
elkaar nodig hebben om tot de formulering van een relevante vraag te komen, samen het
onderzoek zo te ontwerpen dat het optimale voorwaarden voor het onderzoek zelf en voor
effectieve interventies creëert, en samen betekenis te geven aan de uitkomsten van het onderzoek voor de praktijk in de school.
Kerntaak 3:
Bijdragen aan het ontwikkelen van kennis
Kerntaak 3 kan worden omschreven als 'een bijdrage leveren aan de theorievorming'. Onderzoek door hogescholen moet volgens Hageman en Andriessen (2016) zeker ook leiden tot
kennisontwikkeling:
Ergens in het veld een probleem oplossen is niet voldoende, het praktijkgerichte onderzoek moet leiden tot kennis die een bredere toepassing heeft dan van geval tot geval wordt
ontwikkeld. Dat betekent niet dat het onderzoek altijd moet kunnen worden maar wel dat
de resultaten door iemand met verstand van zaken getransfereerd moeten kunnen worden
naar een andere praktijk (Hageman & Andriessen, 2016, p. 27).

Het gaat om kennis die aansluit bij wat professionele groepen zoals leraren, lerarenopleiders,
directies en onderwijsbeleidsmakers nodig hebben om onderwijskundige handelingskeuzes
te maken. Het is 'praktische wijsheid' die zich ontwikkelt tussen ervaring en theorie, tussen
praktijk en onderzoek (De Jong, De Beus, Richardson, & Ruijters, 2013; Heikkinen, De Jong,
& Vanderlinde, 2016; Van den Berg, 2016) en die een landelijk of internationaal bereik heeft,
waarbij kennis die bij kerntaak 1 en 2 is ontstaan op een hoger niveau
wordt gebracht.
Wanneer kerntaak 3 los gezien wordt van de andere twee kernBijdragen
opdrachten kan een beeld en een praktijk ontstaan van lectoren
aan kennisontwikkeling mag
en hogescholen als 'producenten van gevalideerde kennis' die
niet los staan
theorie leveren die in de hbo en het werkveld moet worden
van
de kerntaken
toegepast. Met theorie die op deze wijze tot stand komt, wordt de
1 en 2.
kloof tussen onderwijs en onderzoek eerder vergroot dan verkleind
(vgl. Martens, 2010). Het beeld van gescheiden processen van enerzijds
kennisontwikkeling of onderzoek en anderzijds onderwijsuitvoering waarbij gebruik wordt
gemaakt van die ontwikkelde kennis, lijkt uit te gaan van het regelmatig bekritiseerde RDDmodel voor onderwijsontwikkeling: er zijn onderzoekers die kennis ontwikkelen (Research),
ontwikkelaars die die kennis vertalen naar handboeken of lesmethoden (Development) en
onderwijsprofessionals die die methoden vervolgens in de praktijk toepassen (Diffusion).
De roep om meer evidence-based onderwijs en termen als kennistransfer, kennisdisseminatie
en kennisbenutting, versterken eigenlijk allemaal het impliciete beeld van eenrichtingsverkeer van onderzoek naar praktijk (vgl. Van den Berg, 2016, p. 16-19).
Denken vanuit een dergelijk eenrichtingsverkeer heeft eveneens het risico in zich dat de
derde kerntaak van praktijkgericht onderzoek te veel los komt te staan van de kracht en
verworvenheden die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn ten aanzien van de eerste twee
taken. Terwijl juist door de drie kerntaken met elkaar te verbinden, door gebruik te maken
van dezelfde lokale, complexe en contextgebonden netwerken die centraal staan bij kern-
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taak 1 en 2, en door nauwe samenwerking met belanghebbenden in de educatieve praktijk,
kan praktijkgericht onderzoek maximale impact hebben op de praktijk van opleiding en
werkveld. Dat kan leiden tot kennisvorming in, met, voor en door de educatieve praktijk,
tot betekenisvolle handelingskennis of praktische wijsheid voor professionals in opleiding
en werkveld, tot praktische handreikingen gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk, en tot het oplossen van problemen in de praktijk.

Het verbinden van de drie kerntaken
Het Netwerk van Lectoren Lerarenopleidingen pleit voor een organisatievorm waarin de drie
kerntaken verbonden zijn. Verbetering van de opleidingspraktijk, innovatie in het werkveld
en kennisontwikkeling moeten hand in hand. Dat kan worden gerealiseerd als pratijk(gericht)onderzoekers en professionals uit de praktijk in dynamische lokale, regionale en/of nationale
organisaties samenwerken. We kiezen voor de naam 'netwerken' die door ons worden gezien als
dynamische samenwerkingsverbanden. Vanuit die netwerken wordt praktijkgericht onderzoek
verricht dat aansluit bij de vraagstukken uit de praktijk en tegelijkertijd bijdraagt aan de ontwikkeling van context overstijgende, generaliseerbare kennis. Onderzoekers en professionals dragen
op die wijze samen bij aan onderzoek met meervoudige impact.
Het bovenstaande sluit niet uit dat geïsoleerd onderzoek geen waardevolle functie kan hebben,
maar het benadrukt dat verbinding van kerntaken nodig lijkt om de impact van praktijkgericht
onderzoek te versterken. Dat stelt eisen aan de omgeving en organisatiestructuur van die netwerken voor praktijkgericht onderzoek en de verbindingen die daarbij gelegd worden tussen
onderzoekers en de professionals uit de - brede - onderwijspraktijk. En dat roept de vraag op
hoe dergelijke netwerken er uit kunnen zien. We geven enkele voorbeelden uit onze eigen
praktijken.
Een eerste voorbeeld van een dergelijke verbinding is het project 'Professionele identiteitsspanningen' binnen Radiant Lerarenopleidingen, een samenwerkingsverband van negen hogescholen die kennis en kracht bundelen op gebieden als onderwijsontwikkeling en praktijkgericht
onderzoek en een gezamenlijk onderzoeksprogramma met als verbindend thema Persoonlijk
Meesterschap hebben vastgesteld. Persoonlijk meesterschap wordt hier opgevat als het vermogen van leraren en jeugdzorghulpverleners om leerlingen vanuit hun persoonlijke betrokkenheid te ondersteunen bij hun vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk medemens en
democratisch burger, door zorgvuldig en tactvol in te spelen op vragen van existentiële aard en
zingevingsvragen. Die persoonlijke betrokkenheid leidt regelmatig tot spanningen bij leraren
tussen de eigen opvattingen en idealen en (de beperkingen van) de realiteit van de onderwijspraktijk. Een lector, lerarenopleiders, aanstaande leraren en leraren doen gezamenlijk onderzoek naar de wijze waarop (aanstaande) leraren hierbij het best ondersteund kunnen worden.
De inzichten die hier bij zijn opgedaan (Geldens, De Groot, Bom, Schipper, & Van Maanen,
2016a) vormen een verrijking van de kennis over de ontwikkeling van professionele identiteit
van aanstaande en startende leraren, de spanningen die daarbij optreden en hoe daar mee om
te gaan. De opgedane inzichten hebben ook geleid tot een Toolbox Professionele Identiteitsspanningen die opleiders en begeleiders in scholen helpt om aanstaande en startende leraren op een
verhalende en dialogische wijze te ondersteunen bij het in beeld brengen en leren omgaan met
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professionele identiteitsspanningen (Geldens, De Groot, Bom, Schipper, & Van Maanen, 2016b).
Lerarenopleiders en begeleiders, zowel binnen Radiant als daarbuiten, maken gebruik van de
Toolbox. Deze opbrengst heeft daarmee zowel impact op de lerarenopleidingen (begeleiding
van studenten) als op het werkveld (begeleiding van startende leraren).
Een tweede voorbeeld van verbindende praktijken betreft de regio Amsterdam waar onderzoekers, lerarenopleiders, studenten en leraren samen aan de slag zijn met de vraag hoe het
afstudeeronderzoek van studenten kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Die verbinding
tussen praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling speelt immers niet alleen voor lectoren,
maar ook voor studenten die in het kader van hun opleiding onderzoek doen en voor de scholen waarbinnen dat onderzoek plaatsvindt. In een eerste pilot is door onderzoekers, instituutsopleiders, schoolopleiders en studenten van de universitaire pabo het afstudeeronderzoek als
boundary activiteit vormgegeven waarbij studenten en hun begeleiders een rol hebben als
boundary crossers tussen de werelden van het onderzoek, de lerarenopleiding en de schoolpraktijk. Samen zijn de dynamieken die een rol spelen bij het afstudeeronderzoek onderzocht
en de rollen van de verschillende actoren in kaart gebracht. Dat heeft bij alle actoren geleid tot
meer zicht op de randvoorwaarden voor een goede verbinding tussen het (afstudeer)onderzoek
en schoolontwikkeling en op de eisen die dit stelt aan de verschillende actoren en hun omgeving (Snoek, Bekebrede, Hanna, Creton, & Edzes, 2016; 2017). De organisatie en beoordelingscriteria voor het afstudeeronderzoek zijn op basis hiervan aangepast. In een tweede pilot met
een groep vo-scholen worden de relaties tussen de actoren bij het afstudeeronderzoek nader
onderzocht. Dit leidt tot een conceptueel kader voor de inrichting en begeleiding van afstudeeronderzoeken en handvatten voor een goede verbinding tussen verwachtingen ten aanzien van
het afstudeerwerk van studenten en de randvoorwaarden die daar voor nodig zijn.
Voorbeeld drie is het Partnerschap 'Opleiden in de school' in de regio 's-Hertogenbosch, waarbinnen de betrokken scholen en lerarenopleiding een visie op onderzoek in de school als innovatiestrategie ontwikkelen. Deze visievorming wordt begeleid door het lectoraat van de opleiding. Het lectoraat voerde flankerend onderzoek uit naar condities en beïnvloedende factoren,
waaruit bleek dat de schoolleider een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van een onderzoekscultuur in de school. De schoolleiders weten echter zelf niet goed hoe zij hier invulling aan
kunnen geven. In een daaropvolgend project worden 16 schoolleiders begeleid door onderzoekers van het lectoraat bij het realiseren van een onderzoekscultuur op school en worden de
condities, implementatie en effecten in beeld gebracht door het lectoraat. Het project heeft ertoe
geleid dat het afstudeeronderzoek in de bacheloropleiding is aangepast, de ontwikkelde kennis
wordt gebruikt in de masteropleiding voor schoolleiders en de ontwikkelde instrumenten (zoals
de Scan Onderzoekscultuur met bijbehorende interventiekaarten; Ros & Van den Bergh, 2016)
worden gebruikt door de scholen binnen het Partnerschap en ook door veel scholen en opleidingen daarbuiten. Over de implementatie en effecten op de onderzoekscultuur in de scholen
en onderzoekende houding van leraren zijn (wetenschappelijke) publicaties in ontwikkeling.
Deze voorbeelden laten zien dat praktijkgericht onderzoek door een nauwe samenwerking en
interactie tussen verschillende onderzoekers en (onderzoekende) praktijkprofessionals (lerarenopleiders, leraren en andere partners) op een praktijkgebonden en praktijkgerichte manier
kan bijdragen aan de ontwikkeling van kennis die betekenisvol is voor en impact heeft op het
dagelijks handelen van leraren, lerarenopleiders en andere (educatieve) professionals; binnen

88

De drie kerntaken van lectoren in het hbo

de context waarin het onderzoek is uitgevoerd en context overstijgend. Daarbij gaat het dus niet
alleen om inzichten in wat werkt (de effectiviteit van bepaalde aanpakken), maar tegelijk ook
om de vraag hoe dit vorm kan krijgen in de praktijk en welke mechanismen, processen en
condities daar een rol bij spelen. Juist die kwalitatieve inzichten bieden professionals handvatten
bij het verbeteren van hun eigen praktijk. De nauwe samenwerking en interactie in netwerken
tussen onderzoekers, lerarenopleiders en praktijkprofessionals is daarbij essentieel.
Dankzij die samenwerking zijn praktijkgerichte onderzoekers in het hbo niet alleen in staat in
wetenschappelijke tijdschriften te publiceren maar ook in staat om praktijkpublicaties te schrijven die praktische handvatten bieden voor scholen en opleidingen. Succesfactoren bij deze
publicaties blijken te zijn: begrijpelijk, toegankelijk, acceptabel, legitiem, leerzaam en toepasbaar
(Teurlings, Den Boer, Vermeulen, Beek, & Ros, 2011). Een concreet voorbeeld is het boek Begeleiding van actief leren van Van den Bergh en Ros (2014) waarin op basis van een praktijkgericht
promotie-onderzoek begrijpelijke uitleg en praktische tips voor leraren staan beschreven over
hoe ze actief leren kunnen organiseren en op een goede manier feedback geven aan leerlingen.
Bij het boek behoren ook videomateriaal met good/bad practices en lesmateriaal voor docenten
van lerarenopleidingen. Een ander voorbeeld is de handleiding Motiverend lesgeven van Hornstra, Weijers, Van der Veen en Peetsma (2016b) naar aanleiding van hun onderzoek naar een
docententraining (Hornstra, Weijers, Van der Veen, & Peetsma, 2016a).

Lectoren als verbinders
In het bovenstaande maken we duidelijk dat onderzoekers uit het hbo ook bijdragen aan het
ontwikkelen van generaliseerbare, bruikbare kennis die een context overstijgende bijdrage kan
leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het educatieve domein. De netwerken waarbinnen dat gebeurt, hebben veelal een regionaal karakter, maar vaak ook een landelijk of internationaal karakter. Dat is in ieder geval zo bij lerarenopleidingen gericht op de groene sector
en de techniek maar ook bij collega's die hun eigen hogeschool overstijgend samenwerken aan
ontwikkelingen rondom professionalisering, opleiden in de school, toetsing et cetera). De vraag
is hoe we de samenwerking tussen lectoren, onderzoekers en praktijkprofessionals nog verder
kunnen versterken opdat we meer dan nu gebeurt bijdragen aan de kennisontwikkeling (kerntaak 3) zonder de samenhang met de eerste twee kerntaken en de verworvenheden daarbinnen
teniet te doen.
Als we vanuit het denken over netwerken (Burt, 2002) kijken naar de ontwikkeling van praktische wijsheid dan zouden we kunnen zeggen dat het praktijkgericht onderzoek door hogescholen zou moeten bijdragen aan het sociaal kapitaal van verschillende groepen mensen. Sociaal
kapitaal is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen die beter verbonden zijn met anderen
meer bereiken, omdat ze gebruik kunnen maken van de kennis van andere individuen in een
netwerk (Burt, 2002). Netwerken, bedoeld om bij te dragen aan innovatie, zijn gebaat bij de
inbreng van mensen die op hun beurt weer gelieerd zijn aan andere netwerken en van daaruit
nieuwe kennis inbrengen (Heldens, 2017). Praktijkgerichte onderzoekers zoals lectoren kunnen
door hun betrokkenheid bij verschillende netwerken (vanuit de onderwijspraktijk, vanuit de
wetenschap) verbindingen ondersteunen en waar nodig helpen creëren tussen netwerken die
anders minder vanzelfsprekend tot (rijke) uitwisseling komen. Lectoren maar ook docentonder-

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

89

zoekers, of promovendi binnen de hogescholen treden dan op als makelaars, bruggenbouwers
of boundary crossers. Verbinden tussen verschillende werelden gaat niet vanzelf. Dat vraagt
om het eerdergenoemde transdisciplinair vermogen (De Jong et al., 2013; Van den Berg, 2016;
Heldens, 2017); het vermogen om (de kennis van) groepen personen in verschillende 'werelden'
met elkaar te verbinden. Lectoren hebben de ruimte en mogelijkheden de inzichten binnen de
eigen (veelal regionale) netwerken te verbinden met netwerken in andere regio's met andere
lectoren, wetenschappers en praktijkprofessionals. Op die wijze kunnen ze de inzichten en
praktijkhandreikingen in verschillende netwerken verrijken, daar weer over publiceren en
presenteren.

Netwerken nader gedefinieerd
In het bovenstaande hebben we de drievoudige en verweven taakstelling voor het praktijkgericht onderzoek door hogescholen uitgewerkt en beschreven hoe samenwerking in en uitwisseling tussen dynamische netwerken kunnen bijdragen aan versterking en positionering van dat
onderzoek. Daarbij gaat het om onderzoek dat praktijkgebonden of praktijkgeworteld is
(Brouns, 2016); onderzoek waarbij wetenschap, lerarenopleiding en onderwijspraktijk nauw
met elkaar verbonden worden met als doel een bijdrage te leveren aan de praktijk van het
onderwijs en de opleidingen én aan de kennis over onderwijs ten behoeve van de verbetering
van dat onderwijs. Die ambitie beperkt zich overigens niet tot hogescholen; ook praktijkgericht
onderwijsonderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn hierbij betrokken.
Het verbinden van, en uitwisselen tussen netwerken is een belangrijke voorwaarde voor
versterking en positionering van praktijkgericht onderzoek. Dat legt een belangrijke claim op
de tijd en aandacht van iedereen die daarbij betrokken is. Een structuur die de uitwisseling
faciliteert is daarom van groot belang. Vanuit de netwerktheorie zou zo'n structuur aan de
volgende ontwerpcriteria 2 moeten voldoen:
 Deelnemers starten met elkaar een netwerk vanuit een urgentie en passie. Die passie
wordt vertaald in een gedeeld belang en een concrete ambitie en doelstelling. Elke
deelnemer weet op welke wijze hij de gegenereerde kennis wil gaan benutten in de
eigen context.
 Netwerken zijn flexibel en dynamisch. Ze kennen een begin- en een eindpunt, en maken
het mogelijk om nieuwe verbindingen te leggen, onder andere doordat er verschillende
actoren en perspectieven aan tafel zitten. Dit betekent: geen institutionalisering vanuit
vaste structuren, maar het doorbreken van sectoren, structuren en schotten.
 Ze bevorderen uitwisseling, kennisdeling en kennisontwikkeling (makelaarschap en
boundary crossing) tussen verschillende lokale, regionale en nationale netwerken.
 Een netwerk kan bestaan uit subnetwerken rond tijdelijke thema's en projecten. Bij de
keuze van de thema's kunnen vraagstukken uit alle drie contexten (school, opleiding
en onderzoek) vertrekpunt zijn. De ontwikkelagenda uit de onderwijspraktijk is even
belangrijk als de onderzoeksagenda. Daarbij kunnen actoren uit elk van de contexten
initiatiefnemer zijn.
 De netwerken zijn uitnodigend van aard en kenmerken zich door inclusiviteit, gedeelde
verantwoordelijkheid en co-creatie.
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De kennis en expertise die binnen de netwerken wordt samengebracht, ontwikkeld en
ontsloten is gemakkelijk vindbaar en toegankelijk.

We noemen ter inspiratie drie van dergelijke structuren:
 Het Steunpunt Opleidingsscholen. Dit steunpunt verbindt opleidingsscholen, opleidingen van
hbo en wo, en lectoraten. Het steunpunt bestaat zelf uit enkele organisatoren die in opdracht
van de PO-raad, VO Raad, de Vereniging Hogescholen en de VSNU, netwerkactiviteiten
organiseren en daar lectoren en andere praktijkgerichte onderzoekers bij betrekken om
de regionale kennis naar een landelijk niveau te tillen.
 De divisie Leraren en Lerarenopleiding van de Vereniging Onderwijs Research (VOR) en de themagroep Professionalisering van Lerarenopleiders door Onderzoek van de Vereniging Lerarenopleiders
Nederland (VELON). In deze netwerken ontmoeten onderwijsonderzoekers en lerarenopleiders die zich bezighouden met de kwaliteit van lerarenopleidingen en lerarenopleiders
elkaar om inzichten en handreikingen uit te wisselen en samen (verder) te ontwikkelen.
 Ten aanzien van de vakdidactiek vormen de landelijke vakverenigingen waar vakdocenten,
vakdidactici en lectoren landelijk elkaar ontmoeten belangrijke verbindende structuren.

Tot slot
Het instellen van lectoren en de aanstelling van lectoren in het hoger beroepsonderwijs vanaf
2001 zijn bedoeld om bij te dragen aan: de ontwikkeling en professionalisering van de lerarenopleidingen, de innovatie van de onderwijspraktijk/het werkveld en de kennisontwikkeling
voor het onderwijsdomein.
Aan alle drie is een zichtbare bijdrage geleverd, maar volgens sommigen geldt dat te weinig voor de bijdrage aan de kennisontwikkeling.
Versterk
Als middel om het praktijkgericht onderzoek te versterken, wordt in
praktijkgericht
verschillende gremia geopperd dat er Expertisecentra zouden
onderzoek door
moeten komen. Als Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen constadynamische
teerden we dat de ontwerpkenmerken van dergelijke 'centra' niet
netwerken.
duidelijk zijn. Bij een ondoordacht ontwerp bestaat het risico dat ze te
zeer gestuurd gaan worden door een onderzoeksagenda die geen of te
weinig binding heeft met de vragen die écht leven in de onderwijs- en lerarenopleidingspraktijk. De kracht en meerwaarde van het onderzoek vanuit het hbo, waarin lectoren
een belangrijke rol hebben, zit juist in de nabijheid en samenwerking met die praktijk. Die
verworvenheden mogen niet verloren gaan.
Wij stellen daarom voor, om uit te gaan van dynamische netwerken, geworteld in de praktijk
waarin co-creatie tussen onderzoekers, leraren en opleiders uitgangspunt is. In en tussen
netwerken zijn onderwijsonderzoekers en professionals uit de onderwijs- en opleidingspraktijk
betrokken bij innovatie, professionalisering en kennisontwikkeling van de onderwijspraktijk.
Gesteund door theorie en de praktijk formuleren we een aantal ontwerpcriteria voor die
netwerken. Als we op die manier kunnen samenwerken versterken de drie kerntaken van
praktijkgericht onderzoek elkaar, komen ze niet los van elkaar te staan en draagt praktijkgericht onderzoek bij aan landelijke kennisontwikkeling met impact voor praktijk en opleiding.
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Eindnoten
1

2

Deze bijdrage is een bewerking van de notitie Praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan innovatie
van opleiding en praktijk (Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen, 2017). In het Netwerk participeren:
Niek van den Berg, Gerda Geerdink, Jeannette Geldens, Paul Hennissen, Jan Hoogland, Lidewij van
Katwijk, Bob Koster, Jeroen Onstenk, Ietje Pauw, Anje Ros, Marco Snoek en Miranda Timmermans.
Deze criteria zijn mede gevoed door een rondetafelgesprek tijdens het VELON-congres 2017.
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Praktijkvoorbeeld

Onderzoek Innovatie Teams als professionaliseringsmiddel voor lerarenopleiders
Niek van den Bogert, Hogeschool Rotterdam
Gosse Romkes, Hogeschool Rotterdam
Jeroen Rozendaal, Hogeschool Rotterdam
Onderzoekend vermogen is één van de kenmerken van de (aspirant) onderwijsprofessional, maar het
ontwikkelen van dit vermogen door lerarenopleiders blijkt in de praktijk geen sinecure. Omdat het
onderzoekend vermogen van lerarenopleiders zelf gerelateerd lijkt aan de kwaliteit van de begeleiding
die ze hun studenten geven, is verdere professionalisering op dit gebied gewenst. Bij het cluster Talen
van het Instituut voor lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam wordt binnen de beschikbare
professionaliseringruimte hier vorm aan gegeven middels Onderzoek Innovatie Teams. In deze teams
werken drie docenten onder begeleiding van een lector van het kenniscentrum een jaar aan praktijkgericht onderzoek naar, en ten dienste van hun eigen praktijk. Aanpak en ervaringen met het werken
met deze teams worden beschreven evenals opbrengsten en 'lessons learned'.

Inleiding
Leeruitkomsten geven leraren inzicht in de gerealiseerde onderwijskwaliteit en het leerproces. Hiermee kunnen zij onderwijs en leren beter afstemmen op leerling kenmerken (zie Joosten-ten Brinke,
2014). Formatieve, summatieve toetsing en evaluatie, als verbijzonderingen van praktijkonderzoek1.
maken daarom integraal onderdeel uit van didactische modellen op basis waarvan leraren onderwijs
plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren.
'Onderzoekend vermogen'2 wordt daarom nadrukkelijk van belang geacht voor (aspirant) onderwijsprofessionals om 'evidence informed' te handelen en dit handelen methodisch-systematisch te
evalueren. Daarnaast is er een duidelijke tendens om aandacht aan wetenschapsoriëntatie in alle
schoolvakken te besteden, welke vaardigheid vraagt van leraren in het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij leerlingen (Van den Berg, 2016).
In de visie van de Hogeschool Rotterdam (HR) op praktijkonderzoek (zie Romkes, 2014) wordt
onderzoekend vermogen gepositioneerd als een onlosmakelijk kenmerk van professionaliteit. Dit
maakt het ontwikkelen van onderzoekend vermogen van studenten een belangrijke opdracht voor
lerarenopleiders. In de praktijk blijkt dit geen sinecure. Het onderzoekend vermogen van lerarenopleiders zelf lijkt van grote invloed op de kwaliteit van de onderzoeksbegeleiding die zij studenten
bieden en de kwaliteit van scripties. Niet alleen het kunnen uitdragen van de visie achter praktijkonderzoek, maar ook zelf het gedachtengoed hierachter in praktijk kunnen brengen vormt daarom een
belangrijke professionaliseringsdoelstelling ('practice what you preach'). Het HR-beleid luidt dat minimaal 10% van de totale loonsom van lerarenopleiders aangewend wordt voor praktijkgericht onderzoek. Smalle en brede definities van deze 10% passeren regelmatig de revue en houden betrokkenen
bezig in een uitdagende dialoog.
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Onderzoek Innovatie Teams
Het initiatief van het cluster Talen van het instituut voor lerarenopleidingen (IvL) van de HR om te
werken met Onderzoek Innovatie Teams (OIT's) vormt een voorbeeld van hoe dit cluster professionalisering heeft vormgegeven met in achtneming van een combinatie van IvL speerpunten. Het principe
van OIT's was eveneens een aspect van de Professional Development School Rijnmond (later de
Academische Opleidingsschool Rotterdam). OIT's bestaan uit drie docenten die, begeleid door een
lector van het Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO), praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Zij
worden hiervoor 0,2 fte in de week vrijgemaakt.
Doelstellingen
De doelen met de OIT's zijn opgesteld door de opdrachtgever (onderwijsmanager) in samenspraak
met het KCTO:
 De opbrengsten van onderzoek dienen bij te dragen aan de manier waarop het curriculum wordt
aangeboden. Deze dienstbaarheid aan de eigen praktijk moet motiverend te werken voor de
OIT's, en voor collega's (zowel inhoudelijk als voor onderzoek).
 Het zelf uitvoeren van praktijkgericht onderzoek door lerarenopleiders zou hun onderzoekend
vermogen moeten vergroten en daarmee de kwaliteit van onderzoeksbegeleiding en van
afstudeerscripties.
 De begeleiding van de OIT's door lectoren moet de samenwerking tussen het opleidingscluster en
het KCTO versterken, en bijdragen aan een cultuur waarin onderzoek, onderwijs en innovatie
samengaan.
 De disseminatie van opbrengsten dient de zichtbaarheid van IvL voor de buitenwereld te
vergroten.
 Deelname aan OIT's zou het carrièreperspectief van lerarenopleiders moeten vergroten.
Thema's en deelnemers
De onderzoeksthema's dienen relevant te zijn voor alle betrokkenen binnen het opleidingscluster
(vakspecifieke onderwerpen vallen af), sluiten bij voorkeur aan bij speerpunten van het IvL en KCTO,
en zijn voor meerdere jaren relevant. Daarnaast dient het onderzoek in en rond de eigen klas uitgevoerd te worden. Dit leidde tot de volgende thema's: blended learning, werkplekleren, diversiteit, en
taal. Aan de docenten in het team werd gevraagd met welke van de thema's ze zelf iets zouden willen
doen. Diversiteit en taal werden geselecteerd. De beoogde looptijd betrof één jaar, min of meer
analoog aan de tijd die studenten hebben voor scriptieonderzoek.
De onderwijsmanager en één van de lectoren voerden sollicitatiegesprekken met potentieel geïnteresseerden. Men beoogde lerarenopleiders te selecteren met aantoonbare affiniteit met tenminste
één van de twee thema's en nieuwsgierigheid of ambitie hadden om hun praktijk te verbeteren.
Onderzoekend vermogen was geen selectiecriterium, omdat de ontwikkeling hiervan juist één van
de motieven was achter de OIT's.
De zes geselecteerde lerarenopleiders varieerden onderling, zowel qua leeftijd als qua motivatie
om deel te nemen. De motivatie varieerde van de kans om zich te oriënteren op onderzoek en een
mogelijke toekomstige promotie, het uitdiepen van een onderwerp dat de eigen interesse heeft, tot
de gelegenheid om met collega's samen te werken.
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Opbrengsten
Momenteel zijn beide OIT's ongeveer een jaar bezig, en formeel gezien zijn beide onderzoeken nog
niet helemaal afgerond. Toch is alvast gekeken naar de opbrengsten. Deze zijn vastgesteld op basis
van analyse van de uitkomsten van semigestructureerde interviews met de opdrachtgever, de leden
van OIT's en de begeleidende lectoren. De doelstellingen van de OIT's waarop tussentijdse resultaten
te melden zijn, worden hieronder besproken. Vervolgens worden aandachtspunten
voor de inzet van OIT's die voortvloeien uitervaringen aangestipt.
Opbrengsten voor het curriculum

Een nieuwe
‘taalbeheersingslijn’
werd gerealiseerd.
dankzij de
OIT ‘taal’.

De leden van het OIT dat zich bezighoudt met het thema 'taal' constateerden dat studenten meer begrips- en interpretatieproblemen ervoeren bij
het lezen van een (niet-wetenschappelijke) tekst uit een vakblad voor leraren dan men aanvankelijk had gedacht. Consequenties voor het curriculum
zijn nog niet geconcretiseerd. Opbrengsten van de literatuurverkenning ten
behoeve van dit onderzoek hebben wel direct bijgedragen aan de vormgeving van een
nieuwe taalbeheersingslijn. Eén van de onderzoekers is hierbij mede vormgever.
Beide OIT's betrokken collega's bij hun onderzoek (bijvoorbeeld als respondent). Dit leverde onmiddellijk röring binnen het docententeam: collega's werden nieuwsgierig naar het onderwerp en de
opbrengsten van het onderzoek. Hieruit blijkt dat praktijkgericht onderzoek ook deel kan uitmaken
van een onderwijsvernieuwingsstrategie. Daarnaast geven de OIT's aan dat de samenwerking tussen
de lerarenopleiders van onderwijskunde en de vakgroep Engels is verstevigd.
Opbrengsten voor het eigen onderzoekend vermogen en kwaliteit van begeleiding
De leden van de OIT's constateren dat hun onderzoekend vermogen is toegenomen. Zij ervaren
ook dat het werken in OIT's bijdraagt aan de kwaliteit van hun onderzoeksbegeleiding. Ze kijken
enerzijds kritischer naar studentonderzoek en anderzijds kunnen ze zich beter in studenten verplaatsen: zij hebben meer inzicht verkregen in wat zij nu eigenlijk van studenten vragen omdat ze zelf de
complexiteit van onderzoek hebben ervaren (bijvoorbeeld door hun worsteling om tot afbakening
te komen, confrontatie met een tot dan toe nog onbekend type teksten, andersoortig brongebruik,
nieuwe analysetechnieken enzovoort).
De OIT's delen hun ervaringen met andere onderzoeksbegeleiders, bijvoorbeeld middels workshops.
Hiermee wordt een 'olievlekwerking' van de opgedane inzichten nagestreefd. Ook wordt aangegeven
dat men nieuwe inspiratie vond inhoudelijk kant van hun beroep.
Verhoogde samenwerking met het KTCO
De begeleiding door lectoren heeft de letterlijke gang van het KTCO naar het opleidingcluster (en
andersom) vergemakkelijkt. Omdat men elkaar kent, zoekt men elkaar simpelweg sneller op. Er zijn
ambities voor de uitbreiding van de samenwerking tussen beide instellingen, waarbij bijvoorbeeld als onderdeel van een meer studentgestuurd curriculum - een studentassistentschap bij het KTCO
tot de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren.
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Lessons learned
Buiten de hierboven beschreven opbrengsten zijn er aandachtspunten. Deze betreffen de nood tot
helderheid van de doelstellingen van de OIT's bij de betrokkenen en de geboden ondersteuning en
structuur.
Helderheid van doelstellingen
Gedurende het jaar ervoeren de leden van de OIT's accentverschillen tussen opdrachtgever, onderzoeker en begeleidend lector in het beeld van waar het onderzoek van de OIT's toe moest leiden.
De onderwijsmanager positioneerde zich nadrukkelijk als atypische opdrachtgever die aan het
professionaliseringsdoel (ontwikkeling onderzoekend vermogen) meer belang hechtte dan aan de
uiteindelijke opbrengsten (al werd de praktijkrelevantie van de opbrengsten ook benadrukt). De
primaire mindset van de begeleidende lectoren lag - begrijpelijk vanuit hun rol en functie - juist op
methodische kwaliteit en beoogde opbrengsten van onderzoek. De OIT's gaven aan dat dit soms
verwarrend werkte. De lectoren geven aan dat alleen ervaring opdoen met onderzoek zonder het
opleveren van een deugdelijke onderzoeksrapportage onwenselijk is, omdat schriftelijk rapporteren
onlosmakelijk verbonden is met het onderzoeksproces, een rapportage nieuwe teams kan inspireren
en een basis vormt om door te bouwen op 'wat er al is', en omdat - in het kader van de 'practice what
you preach' visie van IvL - lerarenopleiders in staat zouden moeten zijn om binnen de gestelde tijd
een eindproduct op te leveren.
Structuur en begeleiding
Beide OIT's liepen uit de tijd, terwijl men binnen het opleidingscluster het stokje na een jaar door
had willen geven. De leden van de OIT's gaven aan dat zij zich op methodisch vlak niet altijd
voldoende geëquipeerd voelden. Verder gaven zij aan dat, ondanks de beschikbare onderzoekstijd, de onderzoekstaken het qua prioriteit vaak dreigden te verliezen van de onderwijstaken.
Het schakelen tussen beide taken zorgde eveneens voor vertraging.
De lectoren ervoeren dat het van belang is om als begeleider je vooraf goed te vergewissen van de
beginsituatie van de lerarenopleiders (niet alleen qua onderzoekservaring, maar ook qua kennis en
begrip). Het accent in hun begeleiding lag op onderzoeksmethodiek, omdat de lerarenopleiders hier
het minst ervaring mee hadden. Daarnaast ervoeren ze - mede door de vastgestelde looptijd - begeleidingsdillema's ten aanzien van de wenselijkheid van de mate van externe sturing, bijvoorbeeld met
betrekking tot afbakening, onderzoeksaanpak en structurering van het proces. De lectoren ervoeren
tot slot de efficiëntie van het begeleiden van OIT's op een onderwerp binnen de eigen inhoudelijke
expertise en benadrukten het belang van responsiviteit en benaderbaarheid.
Tot slot
De eerste ervaringen met de OIT's zijn overwegend positief en er is besloten om dit initiatief binnen
het instituut te verbreden. In september 2017 starten vier nieuwe OIT's op verschillende plekken
binnen IvL conform de huidige opzet. Het wordt te vroeg geacht om in te grijpen in deze aanpak.
Wanneer op grotere schaal ervaring met de OIT's is opgedaan, zullen bijvoorbeeld de organisatie,
inbedding en het spanningsveld tussen de verschillende taken van participerende lerarenopleiders
kritisch onder de loep worden genomen.
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Met name ten aanzien van de 'lessons learned' zou het interessant zijn om te zien welke resultaten
geboekt kunnen worden met een meer intensieve, kortstondig periode van actieonderzoek, of juist
de integratie van de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van lerarenopleiders in de PDCAcyclus van een opleiding.
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Eindnoot
1
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Wij maken onderscheid tussen 'praktijkonderzoek' en 'praktijkgericht onderzoek'. Praktijkonderzoek
heeft tot doel het vergroten van het inzicht van de leraar in de eigen context. Het onderzoek vormt
daarbij op zichzelf een interventie in die context en de leraar-onderzoeker is onderdeel van het object
van onderzoek (vgl. Bolhuis, 2016). De tweede vorm heeft eveneens het verkrijgen van context gebonden kennis tot doel (in tegenstelling tot de doelstelling van fundamenteel onderzoek), maar het onderzoek zelf wordt niet beschouwd als interventie en de onderzoeker plaatst zichzelf nadrukkelijk buiten de
te onderzoeken praktijk.
Een combinatie van het hebben van een onderzoekende houding (zie Bruggink & Harinck, 2012),
kennis uit onderzoeken kunnen toepassen, en zelf onderzoek kunnen doen (Andriessen, 2014).
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Hoofdstuk 7

Self-study: Lerarenopleiders onderzoeken
hun eigen praktijk

Samenvatting

Mieke Lunenberg, Vrije Universiteit Amsterdam

In dit hoofdstuk bespreek ik self"The birth of the self-study in teacher
study als een specifieke vorm van
education movement around 1990 has
onderzoek naar de eigen praktijk
been probably the single most significant
van lerarenopleiders. Het ontstaan
development ever in the field of teacher
en de internationale ontwikkeling
education research"
van deze vorm van onderzoek
(Zeichner, 1999, p. 8).
worden beschreven en de
belangrijkste onderscheidende
kenmerken van self-study. Daarna geef ik aan hoe je als lerarenopleider
met self-study aan de slag kunt gaan waarbij gebruikt wordt gemaakt van voorbeelden
uit Vlaamse en Nederlandse self-studies. In beide landen is ervaring opgedaan met
begeleide self-study trajecten. Ik bespreek wat deelnemers aan deze trajecten ervaren
als belangrijke aspecten van ondersteuning en wat voor begeleiders de belangrijke
aandachtspunten voor begeleiding blijken te zijn. Het hoofdstuk eindigt met enkele
slotoverwegingen.

Passie voor het opleiden van leraren
In dit hoofdstuk ga ik in op self-study als een specifieke vorm van onderzoek naar de eigen
praktijk van lerarenopleiders. Internationaal is self-study breed verbreid en ook de ervaringen
met en de resultaten van self-study in Nederland en Vlaanderen maken het de moeite waard
om hieraan in dit katern aandacht te besteden.
Self-study als onderzoekgenre ontstond in 1992. Aan de wieg stonden vier jonge beginnende
Amerikaanse lerarenopleiders: Karen Guilfoyle, Mary Lynn Hamilton, Vickey LaBoskey en
Stefinee Pinnegar. Op de jaarlijkse conferentie van de American Educational Research Association (AERA) in 1992 presenteerden zij hun onderzoek 'Holding up the mirror, teacher educators
reflect on their own teaching'. Hun studie was gebaseerd op een uitgebreide emailcorrespondentie
over hun zoektocht naar wat het inhoudt om 'teacher of teachers' te worden en hoe je daar
handen en voeten aan kunt geven. Met hun presentatie vestigden zij er de aandacht op dat
lerarenopleiders in het diepe werden gegooid, dat er geen opleidingstraject voor lerarenopleiders bestond en dat systematische kennis over het beroep van lerarenopleiders en hun professionele ontwikkeling ontbrak. Dit symposium gaf de aanzet tot de oprichting van de Special
Interest Group Self-Study of Teacher Education Practices (S-STEP) binnen de AERA in 1993.
Het idee van self-study sloeg aan. Lerarenopleiders gingen en gaan een self-study doen omdat
ze beter willen begrijpen wat het inhoudt om lerarenopleider te zijn, omdat ze hun praktijk
willen verbeteren en omdat zij bij willen dragen aan de kennisbasis over het opleiderschap.
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Bovendien willen zij een voorbeeld zijn voor hun studenten omdat zij zich ervan bewust dat
hun studenten dikwijls meer leren van wat zij doen dan van wat zij zeggen (Loughran, 2004).
In Nederland en Vlaanderen wordt het eveneens, door de toenemende aandacht voor studentenonderzoek in de lerarenopleiding, voor lerarenopleiders steeds belangrijker om - ook als
het onderzoek betreft - 'Walk the talk' en zelf aan de slag te gaan. Onderzoekservaring opdoen
werkt bovendien door. Recent Vlaams onderzoek laat zien dat lerarenopleiders met onderzoekservaring onderzoek meer waarderen, gebruiken en willen doen (Tack, 2017). Nederlandse
lerarenopleiders die een self-study hebben gedaan geven aan meer vertrouwd te zijn geworden
met theorie, met het kiezen, kritisch lezen en gebruiken van literatuur (Lunenberg, Korthagen,
& Zwart, 2010a). Hun self-study heeft er toe geleid dat zij een bepaald aspect van hun praktijk
hebben uitgediept, wat heeft geleid tot veranderingen in hun handelen. Dat nodigt uit om door
te gaan met onderzoek doen (een van hen schreef 'een heipaal te hebben geslagen'). Zij hebben hun
bevindingen gedeeld met anderen, door deze te publiceren of door presentaties te geven op
congressen. Hun professionele identiteit is verbreed en versterkt:
Ik heb ontdekt dat ik het doen van onderzoek leuk vindt! Het lukt steeds beter om met een
onderzoekmatige blik ter plekke (bijvoorbeeld tijdens mentorbijeenkomsten) of meer achteraf
een situatie te bezien. Ik ben me ervan bewust dat ik nu kan overschakelen van opleider naar
onderzoeker en vice versa (Lunenberg et al., 2010a, p. 264).

Het is de passie voor het opleiden van leraren die self-studyers en de S-STEP community drijft.
S-STEP is nu een van de grootste Special Interest Groups binnen de AERA, en internationaal
een belangrijke motor achter het ontwikkelen van een kennisbasis voor lerarenopleiders. Onze
huidige kennis over lerarenopleiders en hun professionele ontwikkeling is voor een groot deel
gebaseerd op self-study (Lunenberg, Dengerink, Korthagen, 2013, 2014). De jaarlijkse presentaties en bijeenkomsten van S-STEP op de AERA, de tweejaarlijkse conferentie van S-STEP op een
Engels kasteel (Castle Conference), de publicatie van het International Handbook of Self-study of
Teaching and Teacher Education Practices (Hamilton, LaBoskey, & Russell,
2004) en de uitgave van een eigen wetenschappelijk tijdschrift (Studying
Teacher Education) zijn belangrijke mijlpalen in deze ontwikkeling
Self-study
geweest. Ook het aantal publicaties van self-studies in (andere)
heeft veel
bijgedragen aan
onderwijstijdschriften en in boekvorm neemt nog steeds toe.
de huidige kennis
Daarnaast is in de achterliggende vijfentwintig jaar self-study verder
over lerarenontwikkeld en zijn de eisen die er aan gesteld mogen worden verder
opleiders.
uitgekristalliseerd.
Zoals het citaat aan het begin van dit hoofdstuk laat zien, vond Zeichner,
een zeer gerenommeerde onderwijsonderzoeker, in 1999 de opkomst van self-study
de belangrijkste onderzoekontwikkeling voor het opleiden van leraren ooit. Een punt van
aandacht is echter dat, internationaal bezien, veel self-studies door lerarenopleiders naar hun
eigen praktijk kortlopend en kleinschalig zijn. In navolging van onder andere Zeichner (2007),
pleiten Lunenberg en collega's (2013,2014) daarom voor onderzoeksprogramma's waarin selfstudies een plaats krijgen en verbonden worden met andere typen onderzoek. Zo kan de stem
en het perspectief van lerarenopleiders het debat over het opleiden van leraren nog beter beïnvloeden.
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Kenmerken van self-study
Self-study begint bij de eigen praktijk van lerarenopleiders en maakt hoofdzakelijk (maar niet
alleen) gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Veel (methodologische) eisen die aan
verwante typen onderzoek worden gesteld, gelden ook voor self-study. In een veel aangehaalde
publicatie karakteriseert LaBoskey (2004) het specifieke van self-study als zelf geïnitieerd en zelf
gericht, met als doel de eigen praktijk te verbeteren, interactief, gebruikmakend van meerdere,
vooral kwalitatieve methoden, en waarvan de kwaliteit wordt bepaald door de trustworthiness
(geloofwaardigheid) van het onderzoek (zie ook Vanassche & Kelchtermans, 2014).
In het kader van dit hoofdstuk bespreek ik drie kenmerken die in combinatie self-study onderscheiden van andere onderzoektypen.
Focus op 'Ik', op de lerarenopleider zelf in relatie tot de eigen praktijk
In een self-study bevat de onderzoeksvraag het woord 'ik' of - in geval van een gezamenlijke
self-study - 'wij'. Door deze focus is in self-study de onderzoekvraag altijd verbonden met
de eigen achtergrond en praktijkcontext van de onderzoeker. Een net gepromoveerde beginnende universitaire lerarenopleider zal bijvoorbeeld een andere onderzoekvraag hebben dan
de zeer ervaren leraar die al enkele jaren schoolopleider is.
Deze focus leidt ertoe dat self-study niet vrijblijvend is; de uitkomsten van het onderzoek
moeten in de eigen praktijk worden geïmplementeerd. Onderzoek doen naar je eigen leren
en handelen als lerarenopleider, betekent ook jezelf kwetsbaar durven opstellen. Bullough
en Pinnegar (2001) stellen dat self-study meer gericht is op uitdagen en verhelderen dan op
confirmeren en bevestigen. Ondersteuning en een veilige omgeving, op de werkplek of door
deel te nemen aan een self-study traject, zijn dan ook nodig. Het is belangrijk om je daarvan
bewust te zijn als je kiest voor het doen van een self-study.
Expliciete nadruk op 'going public'
Self-study doe je niet alleen voor jezelf en je eigen praktijk. De onderzoeksvraag moet ook
interessant zijn voor anderen. Self-study is namelijk van meet af aan, naast de focus op het
verbeteren van de eigen praktijk, ook gericht geweest op het leveren van een bijdrage aan
een kennisbasis voor lerarenopleiders. Om die reden noemt Zeichner (1999, 2007) self-study
'the new scholarship in teacher education'.
Het eigen onderzoek vindt niet in het luchtledige plaats, maar moet theoretisch worden ingebed in en gerelateerd worden aan bestaande studies. Daardoor kunnen de uitkomsten van
de self-study gespiegeld worden aan andere onderzoeksbevindingen. Van de lerarenopleider
die self-study doet wordt verwacht dat het onderzoek wordt ingebracht in het publieke
debat. Lerarenopleiders die self-study doen moeten de publieke review en evaluatie van hun
onderzoek aangaan. Alleen zo kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van de kennisbasis voor lerarenopleiders.
Self-study is dus 'double dipping' (Jaruszewicz & Landrus, 2005), het wil zowel bijdragen aan
het leren en handelen van de onderzoekende lerarenopleider als aan academische kennis.
Wie self-study gaat doen, moet zich dus ook bewust zijn van deze dubbele ambitie.
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Noodzaak om critical friends bij het onderzoek te betrekken
In self-study vallen onderzoeker en onderzochte samen. Het gegeven dat in self-study de
onderzoeker zelf onderwerp van onderzoek is roept vragen op over wat in traditioneel
onderzoek 'bias' heet: de invloed van de verwachtingen en wensen van de onderzoeker
op de resultaten van het onderzoek. Door bij elke stap van het onderzoek critical friends te
betrekken kan dit risico worden ingeperkt.
Het is belangrijk om goed na te denken over de keuze van critical friends. Affiniteit en enige
kennis van het onderzoeksthema, kennis van en ervaring met kwalitatief onderzoek, bereid
zijn tot meedenken en -lezen, maar ook stevige kritiek durven geven, zijn belangrijk bij de
keuze van critical friends. Soms ontstaat een critical friend relatie echter ook min of meer
vanzelf:
Els Hagebeuk en Sjef Langedijk, beiden schoolopleiders, namen samen deel aan een
begeleid self-study traject. In de auto naar en van de bijeenkomsten bespraken ze hun
beider self-studies, en gaven elkaar kritiek en suggesties. Deze 'car conversations' tussen
critical friends werden uiteindelijk deel van hun onderzoek (Van den Bercken, c.s., 2017;

Hagebeuk, 2018).
Self-studies kunnen zowel individueel als gezamenlijk worden gedaan. Centraal in gezamenlijke self-studies staat het inbrengen van verschillende perspectieven, het doorvragen, het
bieden van alternatieve analyses en interpretaties met als doel "seeing a situation through
others' eyes" (LaBoskey, 2004; Berry & Crowe, 2009). Gezamenlijke self-studies nodigen uit
om uit de eigen context te stappen en deze zo in een nieuw licht te bezien. Niet het met elkaar
eens worden staat centraal, maar het laten horen van verschillende stemmen.

Een praktische onderzoeksvraag theoretisch verankeren
Het startpunt van self-study is het nadenken over wat je als lerarenopleider bezighoudt. Wat
gaat goed in je praktijk? Weet je precies waarom dat goed gaat? En wat zou je anders willen
doen? Het reflecteren op deze vragen helpt om een onderzoeksvraag te ontwikkelen. Parallel
aan deze reflectie vindt een literatuuroriëntatie plaats. Een grondige literatuurstudie helpt om
de onderzoeksvraag zo te formuleren dat deze een, ook voor anderen, productief antwoord
oplevert. Centrale concepten die in de onderzoeksvraag voorkomen, zoals bijvoorbeeld reflectie
of feedback, moeten op basis van literatuur theoretisch worden verantwoord. Het selecteren van
relevante literatuur, het samenvatten van belangrijke discussies en het onderbouwen van eigen
keuzes daarbinnen laten bovendien zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met onderzoek, wat
een eerste stap is in het bouwen aan het vertrouwen van de lezer in de resultaten van het onderzoek. De ervaring met self-study heeft laten zien dat het een uitdaging is om in dit proces van
het theoretisch verankeren van een praktijkvraag de focus op de 'Ik' niet te verliezen. Het is een
fase die soms als verwarrend wordt ervaren en waarin een critical friend een belangrijke ondersteunende rol spelen.
Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:
 Joke Morshuis (2009) formuleerde de volgende onderzoeksvragen: Hoe komt het dat studenten
zo kunnen verschillen in de manier waarop zij over stage-ervaringen praten en schrijven? Kunnen we
de verschillen in reflectieniveau opsporen en benoemen?
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Jorien Radstake (2016, 2018) deed onderzoek naar deze vragen: Hoe kan ik mijn geschreven
feedback op onderzoeksplannen van studenten verbeteren, zodat hun groei wordt gestimuleerd?
Elien Peeters (2014) formuleerde als onderzoeksvraag: Welke impliciete en expliciete
boodschappen geef ik in stageopdrachten mee aan student en mentor?

Methoden kiezen en gebruiken
Self-study wordt gedefinieerd door de focus van het onderzoek, niet door de manier waarop
het onderzoek wordt gedaan. Er is niet een ware manier om self-study te doen. Self-study is
dan ook niet gebonden aan specifieke methoden. Elke methode die de juiste data oplevert om
een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, kan worden gebruikt. Self-studyers
gebruiken bijvoorbeeld methoden uit actie-onderzoek, casestudie-onderzoek, en etnografischnarratief onderzoek.
Data verzamelen
Databronnen kunnen onder andere zijn: interviews, observaties, vragenlijstjes, focusgroepgesprekken, emailcorrespondenties, mind maps, afbeeldingen, tijdlijnen, artefacten en
gedichten.
Net zoals bij verwante onderzoektypen is het bij de keuze voor het verzamelen van data
verstandig om praktische overwegingen mee te nemen. Zijn er bijvoorbeeld al data beschikbaar? Heb je misschien video's van stagegesprekken die je hebt gehouden of evaluaties van
studenten die mede als data kunnen worden gebruikt?
Ook is het soms mogelijk om data-verzameling in te passen in onderwijsactiviteiten:
Jacqueline van den Bercken (2017) onderzocht hoe ze haar voorbeeldgedrag als lerarenopleider (modellen, expliciteren, legitimeren) zou kunnen versterken. Ze bereidde een les
voor waarin dit expliciet aan de orde kwam en voerde die les uit in twee groepen. Jacqueline maakte een video-opname van beide lessen en vroeg de cursisten om na afloop een
kort scorelijstje in te vullen dat gebaseerd was op het VELG-model (voordoen, expliciteren,
legitimeren, gebruik door cursisten).

Jacqueline maakt in het bovenstaande voorbeeld gebruik van een binnen kwalitatief onderzoek vaker gebruikte wijze van dataverzameling, triangulatie van bronnen, dat wil zeggen
dat ze er zorg voor draagt dat ze verschillende databronnen heeft om het verloop van haar
les in kaart te brengen: twee video-opnamen en de ingevulde scorelijstje van twee groepen
cursisten. Triangulatie versterkt de betrouwbaarheid van onderzoek.
Andere voorbeelden van dataverzameling zijn:
 Martine van Rijswijk en Larike Bronkhorst (2013) onderzochten de transitie van opleider
naar onderzoeker en vice versa. Gedurende een jaar stuurden ze elkaar elke zondagavond
een beeld van ontwikkeling (Mona Lisa, luchtballon, Toren van Babel) en beschreven
daarbij hun ervaringen in de afgelopen week. De beelden en de toelichtingen daarbij
vormden de data voor hun self-studie.
 Paul van den Bos (2008) hoorde in evaluaties nogal eens: “Een eyeopener”, “Ik kijk er
nu echt anders tegenaan dan toen ik begon“, “Het kwartje is bij mij gevallen“. Hij wilde
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weten wat nu precies deze conceptual change te weeg bracht. Hij vroeg zijn cursisten onder
andere om een 'muurtje' te bouwen met kaartjes waarop alle cursusactiviteiten stonden.
In deze muurtjes werden de activiteiten waarvan het meest was geleerd als basis onderop
geplaatst en de minder belangrijke daarboven. Hij vroeg de cursisten bij het bouwen van
het muurtje hardop te denken.
Bij het nemen van een beslissing over de wijze van dataverzameling kan de critical friend
helpen om passende keuzes te maken. Samaras (2011) noemt als aandachtspunten voor
critical friends in deze fase bijvoorbeeld het bevragen van de relatie tussen onderzoeksvraag
en dataverzameling, het vragen naar mogelijk al beschikbare data, en verwachten dat data
overzichtelijk worden gedocumenteerd en gecategoriseerd.
Data analyseren
Ook voor data-analyse geldt dat in self-study dezelfde strategieën worden gebruikt als in
verwante onderzoektypen. Ook bij self-study is er bijvoorbeeld de keuze tussen een theorie
gestuurde benadering of een grounded theory approach, i.e. een benadering waarin door
middel van herhaalde lezing systematisch gezocht wordt naar categorieën of patronen in
de data (Cresswell, 2007).
 Jacqueline van Bercken (2017) gebruikte het op theorie gebaseerde scoremodel om haar
video-opnamen te analyseren. Zij vroeg critical friends om hetzelfde te doen (triangulatie
van analyse). Deze beide analyses vergeleek ze met elkaar en met de scores van de cursisten.
 Joke Morshuis (2009) begon haar analyse ook theorie gestuurd. Ze gebruikte het model dat
in haar opleiding werd gebruikt om het reflectieniveau van haar studenten in kaart te
brengen, maar de studenten bleken dat model niet te gebruiken om hun stage-ervaringen
te beschrijven en het leverde haar weinig inzicht op. Daarom besloot ze opnieuw, met een
open, frisse blik, naar de data te kijken. Deze grounded theory approach leidde tot een
nieuw analysekader, dat wel productief bleek te zijn en haar kon helpen om studenten te
stimuleren tot diepere reflectie.
 Jos Vanwingh (2014) onderzocht hoe hij de reflectie van studenten op hun professioneel
zelfverstaan zou kunnen stimuleren. Hij interviewde negen studenten op diverse componenten van zelfverstaan. Van elke van de studenten maakte hij een individueel profiel
(verticale analyse) en hij vergeleek studenten op de verschillende componenten (horizontale analyse).
Data-analyse is vaak geen lineair proces, maar een zoektocht waarbij je je critical friend
goed kunt gebruiken. Vergeet ook bij data-analyse niet om praktisch te denken. Doe een
proef voor je een tijdrovende analyse begint. Kijk voor je een video gaat analyseren er eerst
eens rustig naar: wat valt je op in relatie tot je onderzoeksvraag? En maak eerst eens uit de
hand wat grafiekjes, voordat je beslist of je een uitgebreide SPSS-database wilt gaan opzetten.

Verantwoorden en rapporteren
Onderzoek moet betrouwbaar zijn. In traditioneel onderzoek betekent betrouwbaarheid (in
de zin van reliability) dat het onderzoek herhaalbaar moet zijn. Self-study is - net als veel ander
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kwalitatief onderzoek - niet exact herhaalbaar en bovendien - zoals hierboven al aangegeven vallen onderzoeker en onderzochte samen. Dit is mede de reden dat de vraag naar de betrouwbaarheid veel aandacht heeft gekregen binnen self-study en ingevuld wordt als trustworthiness het onderzoek moet te vertrouwen, geloofwaardig zijn (Lincoln & Guba, 2000). Zoals hierboven
al aangegeven, kan triangulatie daaraan bijdragen. Daarnaast is transparantie een belangrijke manier om trustworthiness te bevorderen (Bullough
& Pinnegar, 2001) . Van lerarenopleiders die een self-study doen
Self-study
wordt verwacht dat ze elke stap in hun onderzoek precies kunnen
onderzoek dient
verantwoorden. Het is daarom nuttig om een logboek bij te houden
te vertrouwen
waarin iedere onderzoekstap nauwkeurig wordt genoteerd. In het
en geloofwaardig
begin van dit hoofdstuk hebben we al aangegeven dat het noodzakete zijn.
lijk is om bij elke stap die wordt genomen critical friends te betrekken.
De opmerkingen en suggesties van de critical friends kunnen ook in het
logboek worden genoteerd.
Bij het schrijven van het onderzoeksverslag moet de lezer worden meegenomen worden in
de afwegingen die zijn gemaakt en in de beslissingen die zijn genomen. De keuze voor een
theoretisch kader moet worden onderbouwd door de zorgvuldige samenvatting van relevante
literatuur en het verantwoorden van theoretische keuzes. En ook voor de dataverzameling en analyse is het belangrijk om alle stappen nauwkeurig te beschrijven en om afwegingen en beslissingen te onderbouwen. Het logboek kan daarbij helpen.
De presentatie van de resultaten moet logisch voortvloeien uit de data-analyse en leiden tot
het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Ten slotte moet in het onderzoeksverslag een
antwoord worden gegeven op de 'so what' vraag. Self-studyers moeten een antwoord geven op
de vraag wat de betekenis en waarde is van hun onderzoek voor henzelf én voor het onderzoek
naar het opleiden van leraren. Met andere woorden, van lerarenopleiders die een self-study
doen wordt verwacht om 'beyond the story', voorbij het eigen verhaal, te gaan en de verbinding
te leggen tussen het specifieke van het eigen onderzoek en de publieke kennisbasis van lerarenopleiders (Loughran, 2010).
Voor veel Nederlandse en Vlaamse lerarenopleiders is het schrijven van een onderzoekartikel
nieuw. Ondersteuning is daarom nodig, maar uiteindelijk levert het leerproces naast een artikel
vaak ook zelfvertrouwen op:
Mijn zelfvertrouwen is gegroeid: ik kan dit. Ik ben helder, ik kan data analyseren.
Ik heb mijn schrijfangst overwonnen door te ervaren dat iedereen 24 versies schrijft

(Lunenberg et al., 2010a, p. 264-265).
Begeleiding van self-study
Zowel in Nederland (2007-2008, 2008-2009, 2015-2016) als in Vlaanderen (2009-2011) is
ervaring opgedaan met het begeleiden van self-study trajecten. De meeste voorbeelden
die hierboven zijn aangehaald, zijn van lerarenopleiders die aan een dergelijk traject hebben
deelgenomen. Onderzoek naar deze trajecten geeft inzicht in wat deelnemers aan deze
trajecten ervaren als belangrijke aspecten van ondersteuning en wat voor begeleiders de
belangrijke aandachtspunten voor begeleiding blijken te zijn.
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Deelnemers
Belangrijke aspecten voor de deelnemers aan een begeleid self-study traject zijn de ondersteuning bij het inkaderen van het onderzoek en het krijgen van informatie op maat over
onderzoek doen. Door te focussen op hun onderzoeksthema krijgen de deelnemers vat op
de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur over het opleiden van leraren. Het helpt hen
om theorie en praktijk te verbinden, en ook om kritisch te lezen en beslissingen te nemen
over hun theoretisch kader:
Op het moment dat ik zag dat onderzoekers verschillende interpretaties hadden
over wat 'feed forward' inhoudt, moest ik beslissen welke interpretatie ik zou
kiezen (Berry, Van den Bos, Geursen, & Lunenberg, 2018).

Deelnemers waarderen het als ze informatie krijgen over de fase van onderzoek op het
moment dat zij aan die fase toe zijn. Daarbij helpt het als deze informatie concreet wordt
gemaakt, zeker als dat gebeurt aan de hand van een self-study van een begeleider:
Mandi's uitleg, in een van de eerste bijeenkomsten, over haar perspectief op
self-study, geïllustreerd met haar eigen werk over de 'tensions' heeft me geholpen,
omdat het mij een meer specifieke kijk gaf op wat self-study kan zijn (Berry et al.,

2018).
Een andere deelnemer geeft eveneens aan dat het voorbeeld van een self-study van een
begeleider haar hielp:
Informatie over de wijze van omgaan met data, over het schrijven van een artikel
(geïllustreerd met Paul's artikel), en over hoe om te gaan met reviews, was nuttig
omdat het gerelateerd was aan wat ik aan het doen was (Berry et al., 2018).

Andere belangrijke aspecten die worden genoemd zijn de ondersteuning van de groep
en van de begeleiders, en het feit dat er in een begeleid traject een structuur met deadlines
wordt geboden:
Externe deadlines, zoals het schrijven van een proposal voor de VELON-Conferentie, het voorbereiden van een presentatie voor de groep, en het halen van de deadline voor een review, dwong me om output te leveren. Ik ontdekte dat als ik mezelf
de tijd gun om me volledig aan mijn onderzoek te wijden, ik resultaten behaal

(Berry et al., 2018).
Dit laatste citaat refereert aan een terugkerend thema in begeleide self-study groepen:
om een self-study te doen moet een lerarenopleider tijd krijgen en deze zelf ook bewaken
(Lunenberg, Zwart, & Korthagen, 2009; Vanassche & Kelchtermans, 2014).
Begeleiders
De begeleiders van de Nederlandse en Vlaamse trajecten onderzochten ook hun eigen leren
en handelen: Teach as you preach! Voortbouwend op eerder onderzoek naar het begeleiden
van self-study groepen komen ook in de Nederlandse en Vlaamse studies van de begeleiders
ondersteuning bij het faseren van het onderzoek en bij het zoeken naar literatuur, het geven
van informatie over onderzoeksmethoden, en het alert en snel reageren van begeleiders op
vragen van deelnemers, zodat deze weer verder kunnen met hun onderzoek, als belangrijk
naar voren (Lunenberg et al., 2009).
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Een ander aspect van begeleiding dat belangrijk blijkt te zijn heeft te maken met het hiervoor
al genoemde risico om bij de vertaling van een praktijkvraag naar een onderzoeksvraag de
'Ik' te verliezen. Dat risico kan worden versterkt door de spanning die deelnemers in de
beginfase kunnen ervaren, namelijk die tussen onderzoek doen naar de persoonlijke praktijk
en het idee de resultaten publiekelijk te gaan delen. De opeenvolgende self-studies van de
begeleiders van de Nederlandse self-study trajecten geven aan dat naast het bespreken en
gezamenlijk reflecteren op deze spanning, ook het in een vroeg stadium geven van voorbeelden en bespreken van self-studies van de begeleiders kan helpen om met deze spanningen
om te gaan (Lunenberg et al., 2010a; Berry et al., 2018).
Bij het bieden van ondersteuning op de bovengenoemde aspecten blijkt het overigens wel
belangrijk dat begeleiders de dunne lijn tussen ondersteuning bieden en overnemen goed
in de gaten houden (Lunenberg, Korthagen, & Zwart, 2010b; Vanassche & Kelchtermans,
2015). Een lastige fase in het onderzoek, de soms grote tijdsdruk, en het gunnen van een
welgeslaagde self-study aan de deelnemers, zijn hierbij risicofactoren.
Ten slotte is de vormgeving van de groepsbijeenkomsten een belangrijk aspect voor de
begeleiders. Voor de deelnemers is het delen van het self-study proces van grote waarde:
De groep maakte de bijeenkomsten belangrijk. De chemie tussen ons was erg
plezierig. De openheid, de worsteling van iedereen en dat je allemaal het onderzoeksproces op een vergelijkbare manier ervaart (Lunenberg et al., 2009, p. 8).

Tegelijkertijd laat onderzoek van de begeleiders zien dat community building niet vanzelf
gaat en dat de vraag hoe de verantwoordelijkheid voor het groepsproces te delen met de
deelnemers nog nadere aandacht en studie vraagt (Vanassche & Kelchtermans, 2015; Berry
et al., 2018).

Ten slotte
Ik wil dit hoofdstuk niet afsluiten zonder iets te schrijven over mijn eigen ervaringen met
self-study. In de achterliggende vijftien jaar heb ik veel geleerd over mijzelf als lerarenopleider
en onderzoeker, en als deelnemer aan en begeleider van self-study groepen. Het in kaart brengen van mijn sterktes en zwaktes in deze verschillende rollen heeft mijn professionele groei
en handelen enorm gestimuleerd. Maar misschien wel het belangrijkste is dat mijn participatie
in S-STEP, het samen met anderen werken aan en publiceren over onze self-studies, en het
samen met collega's mogen begeleiden van bevlogen deelnemers aan self-study groepen mijn
passie voor ons mooie, hoewel soms ingewikkelde, beroep levend houdt.
Daarmee is niet gezegd dat er geen belemmeringen voor het doen van self-study zijn. Het
onderzoek van Tack (2017) bevestigt wat al eerder uit ander onderzoek naar voren kwam
(Willemse & Boei, 2013; Lunenberg et al., 2014): lerarenopleiders vinden de onderzoekcultuur
en onderzoekinfrastructuur van lerarenopleidingen over het algemeen maar matig. Tack's
onderzoek laat bovendien zien dat de onderzoekcultuur en onderzoekinfrastructuur van
lerarenopleidingen de waarde die lerarenopleiders hechten aan het gebruik en doen van
onderzoek beïnvloedt.
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De cultuur en infrastructuur van de opleiding waar de lerarenopleiders werkzaam is, heeft
ook direct invloed op de ondersteuning en ruimte die iemand krijgt om deel te nemen aan een
self-study traject en op de aandacht en waardering die er is voor de resultaten van de self-study
(Lunenberg et al., 2009; Vanassche & Kelchtermans, 2015). Op dit punt is er in Nederland en
Vlaanderen zeker nog grote winst te behalen.
Dat gezegd hebbende, kunnen we concluderen dat (ook) in Nederland en Vlaanderen:
 Self-study bijdraagt aan het professionele leren van lerarenopleiders, hen helpt om hun
praktijk te verbeteren, en hen een nieuw perspectief biedt op onderzoek. Het helpt
lerarenopleiders bovendien om de uitdagingen en valkuilen die hun studenten tegenkomen
bij het doen van onderzoek beter te begrijpen.
 Self-study bijdraagt aan de kennisontwikkeling over het opleiden van leraren. In de
achterliggende tien jaar hebben Nederlandse en Vlaamse lerarenopleiders hun self-studies
gepresenteerd op VELON/VELOV-congressen, op de S-STEP Castle Conferences en op
andere nationale en internationale podia. Er zijn artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift
voor Lerarenopleiders, maar ook in andere Nederlandse en Engelstalige tijdschriften en
boeken. Vermeldenswaard is in dit verband nog het boek 'Teaching, Learning, and Enacting
of Self-Study Methodology: Unraveling a Complex Interplay', dat in 2018 verschijnt, en
waarin twee delen aan self-study in respectievelijk Nederland en Vlaanderen zullen zijn
gewijd (Ritter, Lunenberg, Pithouse-Morgan, Samaras, & Vanassche, 2018).
 Self-study de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders stimuleert en bijdraagt aan
de verbreding van hun professionele identiteit van lerarenopleider naar lerarenopleider/
onderzoeker. Self-study geeft lerarenopleiders meer inzicht in hun praktijk en vergroot
hun zelfvertrouwen ten aanzien van het opleiden van leraren en het doen van onderzoek.
Het maakt lerarenopleiders bewust van hun cruciale rol:
Ik ben er nu ook echt achter dat wij als opleiders heel veel te vertellen hebben. En dat
het nut heeft en belangrijk genoeg is om het op te schrijven. (…) Wij opleiders weten
heel veel, hebben veel data op de plank liggen, veel kennis en vragen, en beseffen vaak
niet hoe nuttig en belangrijk dat kan zijn voor anderen en hoe nuttig het is om die vragen
eens te formuleren en uit te werken en die data eens op een rijtje te zetten. Het self-study
traject helpt je en dwingt je ook gewoon om dat te doen (Lunenberg et al., 2010a, p. 262).
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Praktijkvoorbeeld

Mijn ervaringen met self-study
Janneke Geursen, Universiteit Leiden
Toen ik me in 2006 aansloot bij het eerste self- study traject dat in Nederland werd georganiseerd op
de Vrije Universiteit door Fred Korthagen, Mieke Lunenberg en Rosanne Zwart, wist ik nog niet goed
wat me te wachten stond. Wel wist ik dat ik behoefte had aan reflectie op mijn handelen als lerarenopleider. Het feit dat ik daar binnen dit traject tijd voor zou kunnen krijgen, deel zou uitmaken van
een groep en ondersteund zou worden bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek sprak mij zeer
aan. Wat me aantrok in self-study was de gerichtheid op het onderzoeken van het ‘eigen’ handelen in
de praktijk met als doel die praktijk te verbeteren. In dit praktijkvoorbeeld beschrijf ik welke rol selfstudy, sindsdien in verschillende fases van mijn professionele leven gespeeld heeft en deel ik mijn
ervaringen met een aantal aspecten van deze vorm van onderzoek.

Fase 1: Het opzetten en uitvoeren van een self-study onderzoek.
Mijn eerste self-study richtte zich op de vraag of ik in mijn functie van vakdidacticus Engels bij het
Onderwijscentrum VU wel bereikte wat ik wilde bereiken, namelijk het ondersteunen van docentenin-opleiding bij het ontwikkelen van een visie op onderwijs in het algemeen en het vreemde talen
onderwijs in het bijzonder.
Ik beschreef hoe ik op basis van theorie (o.a. Tanner & Green, 1998; Uhlenbeck, 2002; Swennen,
Korthagen & Lunenberg, 2004) samen met collega vakdidactici moderne vreemde talen het curriculum zo had ingericht dat studenten op verschillende manieren hun eigen inzichten onder de loep
namen en hun praktijk verkenden. Mijn rol was in de loop van de jaren veranderd van die van
docent die vertelt hoe zij zelf lesgeeft naar die van de opleider die veelvuldig expliciteert wat zij doet
('practise what you preach'), studenten aanzet tot reflectie op hun eigen handelen en hen belangrijke
bronnen aanreikt. Maar plukten mijn studenten hier ook inderdaad de vruchten van?
Om antwoord op die vraag te krijgen (her)las ik literatuur rond realistisch opleiden (Korthagen &
Kessels, 1999) en transferproblemen (Wideen, Mayer- Smith & Moon, 1998), de rol van de psychologische basisbehoeften, te weten de behoefte van competentie, verbondenheid en autonomie bij het
ondersteunen van studenten (Evelein, 2005) en theorie rond de ontwikkeling van leraren-in-opleiding
(Oosterheert & Vermunt, 2002). Op basis van de literatuur formuleerde ik twee leidende vragen:
 Welke opleidingsinterventies in het vakdidactiek programma voor studenten moderne vreemde
talen helpen de betreffende studenten zich te ontwikkelen tot docenten Engels, Frans of Duits met
een visie op het leren en onderwijzen van die taal?
 Welke rol speel ik hierbij?
Om antwoorden te vinden op deze vragen wilde ik vier studentes in verschillende fase van de opleiding met behulp van een half-gestandaardiseerd interview aan het woord laten. Aangezien er ook
vragen over mijn persoon werden gesteld, leek het me niet wenselijk om de interviews zelf af te
nemen. Vier collega's namen de interviews af aan de hand van een interview leidraad (beoordeeld
door mede-onderzoekers en meermalen aangepast).
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Om in het interview de opleidingsinterventies te kunnen classificeren, werden de geïnterviewden
gevraagd een zogenaamd muurtje (Korthagen 1998) te bouwen: 23 kaartjes waarop opleidingsactiviteiten genoemd stonden die de student in het kader van de vakdidactische opleiding uitvoert,
moesten worden geordend en wel zo dat die activiteiten die het meest geholpen hadden bij het
ontwikkelen van een visie op het leren en onderwijzen van vreemde talen onderaan kwamen te
staan en de activiteiten die het minst daaraan hadden bijgedragen bovenaan. De interviews werden
opgenomen. Bij de analyse van de gegevens is er niet alleen naar de antwoorden en de muurtjes
gekeken, maar ook naar de mondelinge toelichting.
In het volgende deel van het interview werd expliciet gevraagd welke rol ik als persoon gespeeld
had. Daarbij werd ook naar belemmerende activiteiten gevraagd.

Figuur 1. Een gedeelte van het muurtje van Marianne.

De belangrijkste resultaten waren de volgende. Gevraagd naar wat studenten helpt bij hun ontwikkeling tot taaldocent met een visie, blijkt dat vakliteratuur en taken uitproberen in de praktijk als enorm
belangrijk werden ervaren.
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Het modelgedrag van de vakdidacticus bleek ook belangrijk te zijn. Een studente refereerde zelfs aan
de dubbele bodem: 'ik leerde hoe ik iets met leerlingen kon doen en ik leerde ook zelf'. Interessant
was daarnaast dat de schoolpracticumdocent (spd1) en de medestudent geen rol
van betekenis speelden ten aanzien van dit punt. De spd draagt met name
Mijn
praktijkkennis over, zoals te verwachten was, en de medestudent ondermodelgedrag
steunt met tips en praktische voorbeelden.
bleek enorm
Ten aanzien van de tweede vraag bleek dat studenten overwegend positief
belangrijk te
waren over de manier waarop ik hen ondersteun bij het ontwikkelen van
zijn.
een visie op het taalonderwijs. Maar wat door de verschillende studentes als
positief werd ervaren verschilde. Voor de een ging het om de positieve feedback die ik gaf, voor de ander om voorbeeldgedrag en voor een derde dat ik de
aangeboden theorie verbond aan haar praktijk.
Ik zou nog meer over de resultaten kunnen zeggen, maar eigenlijk zijn de uitkomsten van dit onderzoek voor dit praktijkvoorbeeld minder van belang dan de inzichten die ik opdeed over het opzetten
en uitvoeren van een self-study.
Wat ik in deze fase leerde was dat je een voor jou persoonlijk zeer relevante vraag op een onderzoeksmatig verantwoorde wijze kunt en moet (!) onderzoeken (zie hiervoor ook Mieke Lunenbergs
bijdrage aan dit katern) en dat je door een dergelijk onderzoek in je eigen praktijk uit te voeren niet
alleen meer inzicht krijgt in die praktijk, maar ook voor studenten zichtbaar maakt wat het betekent
om onderzoek te doen. Op die manier wordt er als het ware een extra laag toegevoegd aan het voorbeeldgedrag van de opleider.
Dit onderzoek bracht mij daarnaast naar de tweejaarlijkse conferentie van de Special Interest Group
Self-study of Teacher Education Practices (S-STEP) in Herstmonceux, de zogenaamde Castle Conference. Dit was een belangrijke volgende stap in mijn ontwikkeling als self-study onderzoeker en het
begin van fase 2.

Fase 2: Het samenwerken met anderen: collective self-study.
Naar aanleiding van mijn aandeel in de presentatie van onze Nederlandse self-study groep tijdens
de Castle Conference van 2008, kwam ik in contact met Lynn Thomas, een Canadese collega vakdidacticus aan de Université de Sherbrooke, Quebec, die zichzelf herkende in de vragen die mij
bezighielden. Zij introduceerde mij tot het promotieonderzoek van Amanda Berry: Tensions in
teaching about teaching: Understanding practice as a teacher educator (2007) en vertelde mij over
het openbare logboek dat zij, in navolging van Berry, met haar studenten deelde. Deze ontmoeting
was het begin van een internationale samenwerking met Lynn die nog steeds voortduurt. Het jaar
erna startte ik mijn eigen openbare journaal en begon onze eerste gezamenlijke studie.
We onderzochten hoe we complexe rollen van de opleider (voordoen, maar ook ruimte bieden
voor het zelf ontdekken) met elkaar in overeenstemming konden brengen en ook of we reflectie op
zo'n manier zouden kunnen modelleren dat studenten erdoor geïnspireerd zouden kunnen raken.
Na afloop van elk college ‘Ontwerpen van onderwijs’ stuurde ik studenten een reflectie aan de hand
van de vier vragen die ook in de colleges een centrale rol innamen: Wat wilde ik bereiken? Wat heb
ik gedaan om de doelen te bereiken? Heb ik de doelen bereikt? Hoe weet ik dat?2
We verzamelden de data (journaals en reacties van studenten) en analyseerden ze aan de hand
van de door Berry (2007) onderscheiden tensions (spanningsvelden), zoals bijvoorbeeld Telling and
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Growth, Confidence and Uncertainty, en Action and Intent. Door onze inzichten aan dit kader te
verbinden konden we boven onze eigen data uitstijgen en onze individuele ervaringen en inzichten
in een bredere context plaatsen. We bespraken onze analyse tijdens skype gesprekken waarin we
trachtte te komen tot systematisch verzamelde gemeenschappelijke inzichten.
Een belangrijk inzicht dat ik opdeed was dat het uitmaakt vanuit welke rol ik opleid; die van
algemeen didacticus of vakdidacticus. Ik bleek een veel grotere neiging te hebben om studenten
'te vertellen hoe het zit' als het vakdidactiek betreft. Die rol staat dichter bij mijn originele expertise
en kennelijk voel ik me dan extra verantwoordelijk voor het overdragen van informatie en heb
kennelijk niet de rust om het inzicht te laten ontstaan (growth). Ik ben me hier door ons gezamenlijk
onderzoek erg bewust van en sta nog meer stil bij de opleidingsdidactische keuzes die ik maak.
Onze tweede vraag (lukt het om een rolmodel te zijn als het gaat om het reflecteren op je praktijk)
kan ik het best beantwoorden door naar een reactie van een student te verwijzen:
Daarnaast is het heel zinnig om te lezen hoe de docent de les ontworpen heeft, omdat dit me
heeft laten zien hoe twee perspectieven op eenzelfde les elkaar kunnen aanvullen. De colleges heb ik immers vanuit de rol van de leerling ervaren. Door het weekjournaal wordt mijn
eigen ervaring aangevuld vanuit het perspectief van de docent. Dit heeft me doen beseffen en
ervaren hoe belangrijk en leerzaam het is om me bij het ontwerpen en geven van lessen ook
in mijn leerlingen te verplaatsen (studente in slot-enquête).

Uit deze ervaring wordt duidelijk hoe makkelijk het is om aansluiting en inspiratie te vinden binnen
de self-study wereld en hoe bijzonder het is om je eigen praktijk beter te leren begrijpen door de
ogen (en de kennis) van een ander (LaBoskey, 2004; Crowe & Berry, 2007). Door onze inzichten
te delen met anderen dragen we zo ook bij aan de ontwikkeling van een gezamenlijke kennisbasis,
een belangrijk doel van self-study onderzoek. Het collaboratieve karakter vond en vind ik om ook
aantrekkelijk om een andere reden; het maakt het schrijfproces een minder eenzame bezigheid.
Dit brengt mij tot de derde fase van mijn professionele ontwikkeling: het faciliteren van self-study
onderzoek.

Fase 3: Het faciliteren van self-study onderzoek.
In 2014 stapte ik over van het Onderwijscentrum VU naar het ICLON in Leiden. Amanda Berry
werd mijn collega en samen met een aantal anderen begeleidden we een self-study traject voor
(school)opleiders. Ook nu deden we samen onderzoek, ditmaal naar wat er voor nodig is om
deelnemers te faciliteren tijdens het onderzoeksproces en wat onze rol daarbij was. (Berry, Van
den Bos, Geursen, & Lunenberg, 2018). Enkele resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het
hoofdstuk 'Self-study: Lerarenopleiders onderzoeken hun eigen praktijk' in dit katern.
Uit deze praktijkervaringen wordt duidelijk dat self-study op verschillende manieren kan worden
vormgegeven en ingevuld, maar dat er een gemeenschappelijke gemene deler is: het is gericht op
het begrijpen en verbeteren van de eigen praktijk. Dat individuele inzichten ook voor anderen van
belang kunnen zijn en dat het daarom belangrijk is ze systematisch te beschrijven en onderbouwen
maakt het doen van self-study voor mij des te waardevoller. Inmiddels ben ik er ook op het ICLON
klaar voor om weer een individuele self-study te beginnen.
De cirkel is rond.
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Schoolpracticumdocent is de vakbegeleider in de school.
In de kennisbasis van 2012 zijn in de rubriek Opleidingsdidactiek enkele citaten uit journaals en
reacties van studenten te vinden.
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Hoofdstuk 8

Ontwerpgericht onderzoek op de
lerarenopleiding

Samenvatting

Ietje Pauw & Wenckje Jongstra, Katholieke Pabo Zwolle
Susan McKenney, Universiteit Twente
In dit hoofdstuk bespreken we een specifieke vorm van onderzoek voor het onderwijs,
namelijk ontwerpgericht onderzoek. We gaan achtereenvolgens in op de terminologie,
de doelen en de kenmerken van dit type onderzoek. We laten zien waarom ontwerpgericht onderzoek doeltreffend kan zijn voor leraren en lerarenopleiders die oplossingen
zoeken voor praktijkproblemen in hun eigen onderwijs. Ontwerpgericht onderzoek is
een complexe vorm van onderzoek, dat altijd bestaat uit meerdere deelstudies. De
consequentie daarvan is dat het uitvoeren van ontwerpgericht onderzoek vaak meer
tijd kost en daardoor lastig is om te implementeren in curricula van lerarenopleidingen.
Aan de hand van voorbeelden uit de onderzoekspraktijk van de bachelor en de master
van Katholieke Pabo Zwolle laten we zien hoe ontwerpgericht onderzoek toegepast kan
worden in de lerarenopleidingen en dat dit type onderzoek daadwerkelijk oplossingen
biedt voor de praktijk en kan bijdragen aan kennis over die praktijk.

Inleiding
In dit hoofdstuk bespreken we een specifieke vorm van onderzoek voor het onderwijs, namelijk
ontwerpgericht onderzoek. We gaan achtereenvolgens in op de terminologie, de doelen en de
kenmerken van dit type onderzoek. We laten zien waarom ontwerpgericht onderzoek doeltreffend kan zijn voor leraren en lerarenopleiders die oplossingen zoeken voor praktijkproblemen
in hun eigen onderwijs. Ontwerpgericht onderzoek is een complexe vorm van onderzoek, dat
altijd bestaat uit meerdere deelstudies. De consequentie daarvan is dat het uitvoeren van
ontwerpgericht onderzoek vaak meer tijd kost en daardoor lastig is om te implementeren in
curricula van lerarenopleidingen. Aan de hand van voorbeelden uit de onderzoekspraktijk van
de bachelor en de master van Katholieke Pabo Zwolle laten we zien hoe ontwerpgericht onderzoek toegepast kan worden in de lerarenopleidingen en dat dit type onderzoek daadwerkelijk
oplossingen biedt voor de praktijk en kan bijdragen aan kennis over die praktijk.

Ontwerponderzoek
Begin jaren negentig worden in Amerika de eerste artikelen gepubliceerd over een nieuwe vorm
van onderzoek namelijk: educational design research (EDR); in de setting van hoger onderwijs
wordt onderzoek gedaan naar de praktijk. EDR heeft twee belangrijke doelen: het ontwikkelen
van kennis en het ontwikkelen van oplossingen (Educause, 2012). Het aantal publicaties over
ontwerponderzoek groeit en ook in Nederland komt de belangstelling voor deze vorm van
onderzoek op gang. In 2007 publiceert de SLO een congresbundel naar aanleiding van een internationaal seminar in China over educational design research (Plomp & Nieveen, 2007).
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In 2008 houden Van den Berg en Kouwenhoven in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders een
pleidooi voor deze voor Nederland tamelijk nieuwe benadering voor lerarenopleidingen,
die zij de naam ontwerponderzoek geven. Zij definiëren ontwerponderzoek in navolging van
Van den Akker (1999) als: "een systematische benadering van (onderwijs)problemen, waarin
door middel van geïntegreerde ontwerp- en onderzoeksactiviteiten een tweeledig doel wordt
nagestreefd: praktijkverbetering en kennisgroei" (Van den Berg & Kouwenhoven, 2008, p. 20).
Deze vorm van onderzoek lijkt voor onderzoekers, leraren en lerarenopleiders een perspectiefrijke richting, omdat zij kunnen werken aan systematische verbetering van de eigen praktijk
en tevens een bijdrage kunnen leveren aan kennisontwikkeling (Andriessen, 2013; Cremers,
2012; Plomp & Nieveen, 2007; Van den Akker, Gravemeijer, McKenney &
Nieveen, 2006). De term ontwerpgericht onderzoek wordt geïntroduceerd door Van Aken en Andriessen (2011).
Ontwerponderzoek maakt
Inmiddels zijn we tien jaar verder en is ontwerpgericht onderzoek,
systematische
naast andere vormen, zoals beschrijvend, vergelijkend, verklarend,
verbetering van
evaluatief en definiërend onderzoek een vorm van onderzoek voor
de eigen praktijk
het afstudeerwerk van studenten. In handboeken over onderzoek
mogelijk.
van het onderwijs voor lerarenopleidingen, zoals Praktijkonderzoek in de
school (Van der Donk & Van Lanen, 2016) en Praktijkgericht onderzoeken in het
onderwijs (Van Swet & Munneke, 2017), wordt aandacht besteed aan ontwerpgericht onderzoek.
Ook op conferenties van VELON en ORD worden presentaties gehouden over dit type onderzoek.

Research-based design op de lerarenopleiding
Zoals hierboven ook al zichtbaar wordt, zijn er vanaf het begin verschillende namen in omloop.
In het Engels worden de namen 'educational design research' en 'design-based research' of
simpel 'design research' naast elkaar gebruikt. Gaandeweg is er ook een betekenisverschil
ontstaan. Dat wordt zichtbaar in een accentverschil: ligt het accent op het ontwerpen van de
oplossing of op het onderzoek naar de werking van het ontwerp? Waar het onderzoek naar
het effect van het ontwerp veel aandacht krijgt, wordt de term design-based research (DBR)
of design science research vaak gebruikt. Van Aken en Andriessen (2011) vormen de redactie
van het Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap met effect. Het boek is
geschreven ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Design Science Research Group
(DSRG).
De ondertitel wordt als volgt toegelicht: "'Wetenschap met effect' staat er op de omslag. Daarmee
wil niet gezegd worden dat andere wetenschap geen effect zou hebben. Wel dat een hoofddoelstelling van deze vorm van wetenschapsbeoefening is om effect te hebben op praktisch handelen" (p. 5). Waar het accent ligt op het ontwerp als oplossing voor een praktijkprobleem wordt
de term research-based design (RBD) gebruikt. Op lerarenopleidingen ligt het accent op het
ontwerp van een oplossing voor een praktijkprobleem en daarom is de term research-based
design passend bij praktijkgericht onderzoek in de opleiding. Wij opteren voor de Nederlandse
term ontwerpgericht onderzoek om daarmee die gerichtheid op het ontwerp als oplossing van
een praktijkprobleem te benadrukken.
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Ontwerpen van oplossingen voor de praktijk
Volgens Van Aken en Andriessen (2011) levert “ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek
generieke kennis op voor het ontwerpen van specifieke oplossingen voor specifieke veldproblemen
door de professionals die met die problemen te maken hebben” (p. 16, cursivering door auteurs).
Ze maken onderscheid in een kennisstroom en een praktijkstroom. Ontwerpgericht onderzoek
draagt bij aan beide stromen. De onderzoeksresultaten worden verantwoord op basis van pragmatische validiteit: de vraag is of de onderzochte oplossing ook werkt. Aan empirisch-analytisch
wetenschappelijk onderzoek wordt de eis van generaliseerbaarheid gesteld. Bij ontwerpgericht
onderzoek wordt liever gesproken van transfereerbaarheid; de verworven kennis moet van
de ene context naar de andere kunnen worden overgedragen: "dat inhoudt dat de kennis die is
ontwikkeld, geschikt is om in andere situaties dan de situaties die zijn onderzocht, te gebruiken"
(Van Aken & Andriessen, 2011, p. 11).
Van Aken (2011) definieert ontwerpen als volgt: "Ontwerpen is het proces van het vaststellen
van eisen waaraan de te realiseren entiteit moet voldoen en het maken van het ontwerp voor
die entiteit" (p. 46). Deze definitie impliceert het opstellen van de ontwerpeisen, vaak in samenspraak met de opdrachtgever. Daarbij moet een ontwerp gezien worden als een voorstel voor
een combinatie van interventies waarvan verondersteld wordt dat die leiden tot de gewenste
oplossing van het praktijkprobleem. Zo'n combinatie van interventies wordt ook wel een arrangement van interventies genoemd.
Een belangrijk advies bij het ontwerpen luidt: Don't marry your first design idea. Het is dan ook
wenselijk om ten minste één acceptabel alternatief te ontwikkelen (Van Aken, 2011). Aan een
ontwerp worden ontwerpeisen gesteld die in te delen zijn in vier categorieën (ibidem):
1 functionele eisen: aan welke eigenschappen en prestaties moet het ontwerp voldoen;
2 gebruikerseisen: specifieke eisen van de gebruikers van het ontwerp;
3 randvoorwaarden: harde, onhandelbare eisen, waaraan het ontwerp altijd moet voldoen;
4 ontwerpbeperkingen: inperkingen van de mogelijke oplossingen op grond van specifieke
voorkeuren van de opdrachtgever.
Een onderzoeksteam kan deze ontwerpeisen van tevoren opstellen. Deze eisen alleen zijn echter
niet voldoende om te komen tot een ontwerp, er moet sprake zijn van "een 'creatieve sprong' in
naar iets wat nog niet bestaat" (Van Aken, 2011, p. 50). Die sprong kan relatief klein zijn, waarbij
een bestaand ontwerp aangepast wordt, maar er kan ook sprake zijn van een totaal nieuw
ontwerp. Van de ontwerper wordt een bepaalde mate van originaliteit verwacht.
In de aanloop naar het ontwerpproces zijn volgens Van Aken (2011, p. 42) drie deelontwerpen
te onderscheiden:
 het objectontwerp, dat is het gerealiseerde ontwerp;
 het realisatieontwerp, dat is het plan voor alle activiteiten die nodig zijn om het ontwerp
op papier in de werkelijkheid te realiseren;
 het procesontwerp, dat is het plan voor alle activiteiten van de ontwerper(s) om het objecten realisatieontwerp ook daadwerkelijk te maken.
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Ontwerpgericht onderzoek: complex en stimulerend als strategie bij
onderwijsinnovatie
Andriessen onderscheidt zes factoren die ontwerpgericht onderzoek complex maken
(2013, p. 21):
1 ontwerpgericht onderzoek verenigt meerdere onderzoeksfuncties in zich;
2 er lopen zowel een kennisstroom als een praktijkstroom naast elkaar waarbij sprake is
van een voortdurende wisselwerking tussen beide stromen;
3 die wisselwerking zorgt ervoor dat onderzoekers switchen van rol, namelijk de rol van
onderzoeker en van consultant;
4 het uitsluiten van rivaliserende verklaringen voor de gevonden resultaten is een hele klus;
5 praktijksituaties zijn heel verschillend, waardoor generaliseerbaarheid van resultaten niet
haalbaar is; daarom streven ontwerpgericht onderzoekers naar transfereerbaarheid van
resultaten;
6 ontwerpgerichte onderzoekers hebben zoveel bemoeienis met de praktijk dat het heel
belangrijk is om te borgen dat hun handelen verantwoord is.
Bij ontwerpgericht onderzoek wordt onderzoek gezien als een middel om een oplossing te
vinden voor een probleem waar professionals in de praktijk tegenaan lopen. Echter, een oplossing is niet zomaar gevonden. Vaak biedt die eerste oplossing nog kansen om de oplossing
te verfijnen, wordt er opnieuw onderzoek gedaan in hoeverre de oplossing werkt, waarom
de oplossing werkt (of niet werkt) en of er niet nog aanpassingen gedaan kunnen en moeten
worden. Dit proces van uitproberen, kritisch evalueren, verklaren en aanpassen en opnieuw
uitproberen, is kenmerkend voor ontwerpgericht onderzoek en wordt ook wel iteratief
genoemd (McKenney & Reeves, 2012).
Ondanks de complexiteit biedt ontwerpgericht onderzoek veel mogelijkheden en kan het
uitvoeren hiervan motiverend zijn. Het proces van het zoeken naar een oplossing voor een
praktijkprobleem kan op zich al inspirerend zijn, of in de woorden van McKenney en Reeves
(2012): "the appeal of design research is not limited to what it can produce; the educational
design research process can be extremely invigorating and inspirational" (p. 30). De eigen
zoektocht naar het construeren van een oplossing voor een praktijkprobleem maakt ontwerpgericht onderzoek zo geschikt voor het onderwijs.
Hierbij moet het doen van ontwerpgericht onderzoek niet gezien worden als een eenzaam
avontuur van een eenling, maar als een gezamenlijk proces. Afhankelijk van de situatie kan
een aantal leraren tot een heel team bij het onderzoek betrokken zijn. Ook kan ontwerpgericht
onderzoek schooloverstijgend plaatsvinden, bijvoorbeeld samen met andere scholen van
hetzelfde bestuur en kan er zelfs sprake zijn van bestuuroverstijgende onderzoeken. Om de
gezamenlijkheid van het doen van onderzoek te benadrukken, wordt ook wel de term participatief ontwerpgericht onderzoek gebruikt. Tenslotte kan ontwerpgericht onderzoek gezien
worden als een strategie bij innovatieprocessen. Het kan bepaalde processen in praktijken, zoals
werk- en samenwerkingsprocessen, verbeteren (Verdonschot & Kessels, 2011). Daarmee past
ontwerpgericht onderzoek bij de aanbevelingen van de Onderwijsraad (2014) voor het hbo
om meer innovatieve professionals op te leiden, waarbij de drie kerntaken van het hoger onderwijs versterkt worden: onderwijs, onderzoek, en innovatie van het beroepenveld.
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De fasering van ontwerpgericht onderzoek
Er zijn verschillende modellen voor de fasering van ontwerpgericht onderzoek. Van Aken
(2011) onderscheidt zes processtappen: probleemanalyse, opstellen ontwerpeisen, schetsen,
hoofdlijnen ontwerp, detailleren en verantwoorden ontwerp. Het model wordt gezien als een
lineair model.
McKenney en Reeves (2012) benadrukken juist het iteratieve karakter van het proces: in elke
fase is er sprake van uitproberen en testen, net zo lang tot het ontwerp de oplossing biedt voor
het probleem, zie Figuur 1.
Bij McKenney en Reeves (2012) zijn drie essentiële kernfases herkenbaar. Tijdens de analyseen exploratiefase, wordt de huidige situatie, de schoolcontext en het praktijkprobleem verkend.
Tijdens de ontwerp- en constructiefase, wordt een oplossing voor het praktijkprobleem ontwikkeld. Tijdens de evaluatie en reflectie fase wordt de oplossing (of delen ervan) getest. Gedurende
elke fase is er sprake van samenwerking met de praktijk en is er aandacht voor implementatie
en verspreiding van zowel de opgedane kennis van de praktijk als de kennis van het ontwerp.

Figuur 1. Fasering ontwerpgericht onderzoek. Overgenomen uit Conducting Educational
Design Research (p. 77) door S. McKenney & T.C. Reeves, 2012, New York,
NY: Routledge. Copyright 2012 by Routledge.

De rollen en competenties van de ontwerpgerichte onderzoeker
Ontwerpgericht onderzoek vraagt om meerdere competenties. McKenney en Brand-Gruwel
(2015) onderscheiden drie belangrijke rollen en vier cruciale competenties voor de ontwerpgerichte onderzoeker. De drie rollen zijn adviseur, ontwerper en onderzoeker. De adviseur zorgt
ervoor dat de expertise gedeeld wordt, de ontwerper schetst iets wat nog niet aanwezig is en
de onderzoeker zorgt ervoor dat op een systematische wijze nieuwe kennis wordt ontwikkeld.
De vier competenties die nodig zijn in elke fase van ontwerpgericht onderzoek zijn: orkestratie,
empathisch vermogen, flexibiliteit en sociale competentie. Orkestratie is nodig om het onderzoek te kunnen ontwerpen, uitvoeren en coördineren van de vele activiteiten die parallel lopen.
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Tabel 1
Competenties en rollen in relatie tot fases van ontwerpgericht onderzoek
(McKenney & Brand-Gruwel, 2015)1

Rollen
(die
vervuld
worden
in elk fase)

Cruciale
competenties (die
nodig zijn
in elke
fase)

1

Analyse

Ontwerp

Evaluatie

Implementatie

Adviseur

Helpt mensen
om eigen
(overtuigingen
mbt) de
problemen
te uiten

Ondersteunt
ontwerp met
expertise; beheert
menselijke
processen

Trouble-shoots
wanneer
uitvoering niet
volgens planning
gaat

Ondersteunt
met advies of
expertise; dient
als 'program
champion' en
maakt 'moral
purpose' zichtbaar

Ontwerper

Verzamelt
Draagt zorg
beschrijvingen en voor ontwerpverklaringen
proces maar
ook voor het
tot stand komen
van oplossingen

Biedt
aanbevelingen
voor revisie
en/of gebruik

Nieuwe ideeën
voor wat (niet)
werkt

Onderzoeker Biedt kaders
en empirische
aanpak om
probleem te
bestuderen

Ondersteunt
ontwerp met
onderzoek

Zorgt voor
grondige
bestudering
van oplossingen

Observeert om
inzicht in context
te verbreden

Orkestratie

Literatuurstudie
Veldstudie
Site visits &
netwerken
Verkennen van
oplossingen

Plannen van
oplossingen

Screening
Expert review
Pilots
Tryouts
Reflectie

Initiële adoptie
Uitvoering
Duurzaam
onderhoud
Disseminatie
en diffusie

Empathisch
vermogen

Aandacht voor
behoeftes,
wensen en
zorgen voor
stakeholders

Creëren van
Begrijpen en
oplossingen die
interpreteren
bruikbaar en
van data
praktisch zijn,
door afgestemd te
zijn met wat de
doelgroep nodig
heeft

Flexibiliteit

Onderzoekt
het probleem
vanuit diverse
en kritische
perspectieven
om nieuwe
mogelijkheden
te ontdekken

Kritisch denken
Alternatieven
zoeken zonder
doelgerichtheid te
verliezen

Sociale
competentie

Ontwikkelen van Onderhandelen,
vertrouwen,
stimuleren
relaties en
openheid

Oplossingen
construeren

Begrijpen hoe
oplossingen
passen (of niet)
binnen specifieke
contexten

Redeneren zowel Doelgerichte
improvisatie
deductief als
inductief; blijft
vragen stellen
zoals Waarom?
en Wat als?

Samenwerking
faciliteren,
frustraties
beperken,
objectiviteit
aanmoedigen

Leiderschap
bieden, model
zijn voor positieve
attitudes

Vetgedrukte tekst betekent dat deze rol zeer belangrijk is tijdens deze fase.!

Vertaling van S. McKenney en S. Brand-Gruwel, 2015, Paper presented at the bi-annual meeting
of the European Association for Research on Learning and Instruction, August 25-29, Cyprus.
Copyright by S. McKenney en S. Brand-Gruwel..

Empathisch vermogen is nodig om begrip te hebben voor anderen, hun situaties, belangen en
gevoelens. Flexibiliteit van de onderzoeker is nodig om zich aan te passen aan nieuwe of onverwachte situaties. Sociale competentie is nodig om vertrouwen op te bouwen en met spanningen
om te kunnen gaan. Tabel 1 biedt een overzicht van de rollen en competenties in relatie tot de
kerntaken in elk van de drie fases van ontwerpgericht onderzoek, alsmede het proces van
implementatie en verspreiding gedurende deze fases.

Ontwerpgericht onderzoek in het curriculum van de lerarenopleiding
Studenten aan een lerarenopleiding worden opgeleid tot professionals die in staat zijn op basis
van opgedane kennis een interventie te ontwerpen en uit te voeren waarvan verondersteld
wordt dat die leidt tot de gewenste oplossing van het praktijkprobleem. In Educause (2012)
wordt geconstateerd dat er publicaties zijn van het hele onderzoeksproces maar ook van deelstudies, waarbij slechts sprake is van een eenmalige cyclus van ontwerpen met aanbevelingen
voor vervolgcycli.
Deze aanpak in de vorm van een deelstudie zien we vooral op de lerarenopleiding: studenten
moeten in korte tijd een thesis schrijven en hebben simpelweg niet de tijd om hun ontwerp
uitvoerig te testen, te herzien op basis van de evaluatie en opnieuw te testen. Wat we steeds
meer zien is dat scholen zelf opeenvolgende studenten laten werken aan de verfijning van
een ontwerp. Hier is sprake van seriële onderzoeken. De transfereerbaarheid van het ontwerp
neemt toe doordat het ontwerp in andere contexten (groepen) getest en dus verfijnd wordt.
Een andere vorm van transfereerbaarheid betreft parallelle studies, waarbij een onderzoek in
verschillende groepen op dezelfde school of op meerdere scholen plaatsvindt. Deze ontwerpen
zijn potentieel en veelbelovend. Voor een effectstudie heeft de student vaak niet de (statistische)
kennis en de tijd om te bewijzen dat het ontwerp werkzaam is en dat de positieve uitkomsten
worden veroorzaakt door de interventie en niet door andere factoren.
Ontwerpgericht onderzoek draagt bij aan het proces van onderwijsvernieuwing en lijkt daardoor bijzonder geschikt voor opleidingen waar innovatie centraal staat, zoals bijvoorbeeld in de
masteropleiding Leren en Innoveren (MLI). Studenten werken intensief samen met collega's om
zowel een praktijkoplossing te bieden als, waar mogelijk, ook kennis te ontwikkelen die gezien
kan worden als transfereerbare kennis en daarmee in een andere school, in een andere context
een oplossing voor een praktijkprobleem kan bieden. De student vormt gedurende de tweejarige opleiding samen met collega's een professionele leergemeenschap (PLG) in zijn school.
Onder zijn leiding doen de collega's participatief ontwerpgericht onderzoek in meerdere groepen in de school, waarbij ze gezamenlijk leren, onderzoeken en ontwerpen. Het ontwerp dat
voor een bepaald praktijkprobleem een oplossing moet bieden, wordt een aantal keren uitgevoerd en geëvalueerd. Het is bij uitstek het participatieve en het systematische karakter van
deze zoektocht dat een onderwijsteam professionaliseert.
Hoewel dus participatief ontwerpgericht onderzoek bijzonder geschikt lijkt voor studenten
van de MLI, roept het ook legitieme vragen op als “Hoe leert een masterstudent de verschillende
rollen van adviseur, ontwerper en onderzoeker te vervullen en de cruciale competenties
orkestratie, empathisch vermogen, flexibiliteit en sociale competentie te ontwikkelen?” en
“Wat vraagt de implementatie van ontwerpgericht onderzoek van lerarenopleidingen?”
Richtlijnen voor opleidingscurricula ontbreken namelijk.
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125

In een recent uitgevoerde studie naar percepties van lerarenopleiders ten aanzien van competenties van studenten om participatief ontwerpgericht onderzoek uit te voeren, werd de vraag
gesteld waar studenten mee worstelen (Jongstra, Pauw & McKenney, in press). Lerarenopleiders benoemen verschillende worstelingen die in vier knelpunten te beschrijven zijn: analyseren, systematisch werken, flexibel zijn en congruent handelen. Het eerste knelpunt, analyseren,
blijkt uit het onderscheid maken tussen hoofdzaak en bijzaak en het onderscheid maken tussen
oorzaak, probleem, en interventie. Het tweede knelpunt is systematisch werken. Lerarenopleiders zien dat studenten het lastig vinden om zowel per fase in het ontwerpgericht onderzoek
de vraagstelling te formuleren, als om de implementatie van de innovatie systematisch in kaart
te brengen. Het derde knelpunt, het flexibel zijn, uit zich veelvuldig in het vinden van de balans
tussen methodologische grondigheid van het onderzoek en de weerbarstige praktijk van innoveren. Het vierde knelpunt is het congruent handelen dat zichtbaar is in het herleiden van
ontwerpcriteria uit zowel conceptuele modellen als uit resultaten van de organisatieanalyse.
Dit knelpunt is tevens zichtbaar in het moeite hebben met het aanbrengen van samenhang
tussen de verschillende disciplines die in het ontwerp verwerkt zijn.
Het implementeren van ontwerpgericht onderzoek vraagt visie van lerarenopleidingen. Visie
t.a.v de plek van praktijkgericht onderzoek in de hele opleiding en daaruit voortvloeiend een
professionaliseringsbeleid voor lerarenopleiders, als ook visie t.a.v het vormgeven van een curriculum, rekening houdend met de verschillende rollen die studenten moeten leren aannemen
en cruciale competenties die studenten moeten leren beheersen om dit type onderzoek te
kunnen verrichten. Jongstra, Pauw en McKenney (in press) presenteren richtlijnen voor een
(her-)ontwerp van een masteropleiding met meer aandacht voor de ontwikkeling van competenties voor ontwerpgericht onderzoek. Gezien het complexe karakter van dit type onderzoek
is in het kader van het professionaliseringsbeleid voor lerarenopleiders het aan te bevelen dat
lerarenopleiders die thesisstudenten begeleiden zelf ervaring hebben opgedaan met ontwerpgericht onderzoek.

Praktijkvoorbeeld van ontwerpgericht onderzoek in bachelor en master
KPZ is een van de opleidingen waar studenten zowel in de bachelor als in de master ontwerpgericht onderzoek doen. Afhankelijk van de opleiding richten ze zich met hun ontwerp op de
leerling, de leraar (bachelor) of op (een deel van) het team (bachelor en master). Aan de masterthesis worden ook hogere eisen gesteld t.a.v. het ontwerp en de transfereerbaarheid ervan.
In Tabel 2 presenteren we twee voorbeelden van ontwerpgericht onderzoek van studenten
in de bachelor (pabo) en de master (Leren en Innoveren).
In het voorbeeld uit de bachelor vindt de uitvoering van het ontwerp plaats in één groep. Het
team wordt wel geïnformeerd en leraren zijn respondenten in het vooronderzoek. In het voorbeeld uit de master Leren en Innoveren is er sprake van participatief ontwerpgericht onderzoek.
Collega's doen gezamenlijk onderzoek; de professionaliseringsactiviteiten zijn voor het gehele
team. Het ontwerp wordt in alle groepen in de school uitgevoerd. Bij de master wordt zowel
een objectontwerp als een realisatieontwerp opgesteld. De transfereerbaarheid van het masterontwerp is iets groter, omdat het toegepast is in meerdere groepen.
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Tabel 2 Voorbeelden van ontwerpgericht onderzoek in bachelor en master
Voorbeeld uit bacheloropleiding

Voorbeeld masteropleiding Leren en Innoveren

Praktijkprobleem

Diepe kennis van zaakwoorden
van de leerlingen is beperkt.
Mogelijke oorzaak:
• beperkte netwerken
• geringe leesfrequentie door
geringe leesattitude
Leraren besteden nauwelijks
aandacht aan het vergroten van
de diepe woordkennis.

Tijdens coachingsgesprekken kunnen leerlingen niet goed
benoemen aan welke doelen ze de afgelopen week gewerkt
hebben bij rekenen, waar ze de komende weken aan werken
en hoe ze dat gaan aanpakken, omdat ze te weinig zicht
hebben hun eigen ontwikkeling. Mogelijke oorzaak: leerlingen
worden niet begeleid in dit proces door de leraar. Leraren
geven aan dat ze niet weten hoe ze leerlingen kunnen
ondersteunen in het ontwikkelen van inzicht in het eigen
leerproces.

Doel

Diepe woordkennis verhogen

Inzicht van leerling in zijn eigen leerpoces bij rekenen
vergroten door het geven van feedback door leraren

Ontwerp

Ontwerp
Uit de literatuur blijkt dat het
cruciaal is om een netwerk
rondom een woord aan te leggen
met o.a. aandacht voor semantisch
gerelateerde clusters die gerealiseerd kunnen worden in een
grafisch model zoals the Concept
Egg

Objectontwerp
• De leerlingen maken aan het begin van een nieuw rekenblok de (digitale) toets.
• De leraar kijkt deze toets samen met de leerlingen na.
Gezamenlijk worden de doelen per onderdeel geformuleerd.
Deze doelen worden op een zichtbare plek in de klas
opgehangen. De workshops worden ingericht op de doelen.
• De leerlingen maken in Supersaas, op basis van inzicht in
eigen vaardigheden en behoeften (verkregen door middel van
de toets), keuzes over de te volgen instructie en leerstof.
• De leraar start de workshop met het benoemen van het doel en
legt tijdens de workshop steeds de verbinding naar het doel.
• Tijdens de workshop geeft de leraar feed-up, feedback en
feed-forward, waarbij de leraar rekening houdt met de niveaus
waarop feedback gegeven kan worden.
• Aan het einde van het rekenblok maken de leerlingen versie 2
van de toets. De scores maken de vooruitgang ten opzichte van
het begin van het blok zichtbaar.

Om de diepere woordkennis van
de leerlingen uit te breiden, zijn
drie kwaliteitskaarten voor de
leraar ontwikkeld betreffende
het
i) selecteren
ii) aanbieden van relevante
woorden en
iii) het inzetten van het grafische
model: the Concept Egg.

Realisatieontwerp (beknopt)
• Tijdens teamdagen worden afspraken gemaakt over toetsing
en organisatie en inhoud workshops aan leerlingen.
• De leraren ontwikkelen tijdens professionaliseringsactiviteiten vaardigheden om effectief feedback te geven aan
de leerlingen om zo het (in)zicht van de leerling in/op zijn
eigen ontwikkeling te stimuleren.
• De leraren ontwikkelen tijdens professionaliseringsactiviteiten
vaardigheden om de workshops zo in te richten dat deze bijdragen aan het inzicht van de leerling in zijn eigen ontwikkeling.

Kennisontwikkeling

De vernieuwende aanpak om
leesbevordering aan woordenschat
te koppelen middels verhalende
informatieve boeken door gebruik
te maken van the Concept Egg lijkt
waardevol. Bewijskracht op
beschrijvend niveau

Het vooraf toetsen, het samen met de leerlingen verbinden
van opdrachten aan doelen ("Wat denk je bij deze opdracht
te leren?"), het geven van instructie op maat, het geven van
keuzevrijheid aan de leerlingen lijkt effectief te zijn inzake
vergroten inzicht in eigen leerproces bij rekenen.
Bewijskracht op beschrijvend niveau.

Onderzoeksinstrumenten

• Documentanalyse
• Gestructureerde observatie
• Gestructureerd interview met
leraren
• Logboek voor leraar"Logboeken
voor betrokken leraren en leerlingen

• Documentanalyse
• Gestructureerde observaties van en door betrokken leraren
• Gestructureerde interviews met betrokken leraren
• Gestructureerd interview met een kinderklankbordgroep

Onderzoeksbereik

Groep 6

Groepen 5/8

Verspreiding
kennis oplossing

• In principe in de groep van BAstudent; mogelijkerwijs in andere
groepen
• Presentatie regionale
onderwijsconferentie
• Publicatie thesis op hbo-kennisbank

• In alle groepen binnen een school die participeren in de PLG
• Bovenschoolse presentatie voor leraren van hetzelfde bestuur
• Presentatie onderwijsconferentie
• Publicatie thesis op hbo-kennisbank

Bewerking van tabel van S. McKenney en T.S. Reeves, 2014. Educational Design Resarch. In J. M. Spector et al. (eds). Handbook
of Research on Educational Communications and Technology. Copyright [2014] by Springer Science+Business Media New York.

Verspreiding van ontwerpkennis voor en door lerarenopleiders
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) pleit in zijn Handleiding Kennisbenutting
Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (2016) ervoor dat onderzoeksresultaten breed verspreid
moeten worden om zoveel mogelijk partijen te laten profiteren van de onderzoeksresultaten.
Wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek draagt zowel bij aan de kennisstroom als aan de
praktijkstroom. De bijdrage aan de kennisstroom van lerarenopleiders wordt zichtbaar bij lectoraten en bij promovendi. Deze lerarenopleiders krijgen de tijd om in onderzoeksgroepen of
kenniskringen systematisch te werken aan een verbetering van de eigen onderwijspraktijk.
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek door lerarenopleiders naar de ontwikkeling van de
professionele identiteit van leraren op KPZ dat niet alleen geleid heeft tot wetenschappelijke
publicaties, maar ook tot een studieboek voor de lessen: Een leraar als geen ander. Ontwikkeling
van professionele identiteit van leraren door verhalen (Pauw, Van Lint, Gemmink, Jongstra, & Pillen,
2017). Hier is sprake van ontwerpgericht onderzoek dat zowel bijdraagt aan de kennisstroom
als de praktijkstroom.
De bijdrage aan de kennisstroom van ontwerpgericht onderzoek dat door aankomende leraren
van een lerarenopleiding is uitgevoerd, is vooralsnog beperkt, omdat de transfereerbaarheid van
het ontwerp niet of nauwelijks onderzocht wordt. De seriële en parallelle casestudies zijn een
eerste aanzet te onderzoeken of een ontwerp transfereerbaarheid is. De eerste voorzichtige
stappen om bovenschools een ontwerp uit te testen in een andere context zijn inmiddels gezet.
Toch is het van belang dat de onderzoeksresultaten van een thesis, ondanks de geringe transfereerbaarheid, verspreid worden. Andere onderzoekers kunnen voortbouwen op de beschreven praktijkkennis. Allereerst kan de student zijn thesis, na goedkeuring van het instituut,
plaatsen op de hbo-kennisbank. Deze kennisbank is voor iedereen gratis toegankelijk. Uitzonderlijk goede theses kunnen voorgedragen worden voor diverse onderzoeksprijzen en krijgen
daarmee aandacht in de landelijke pers. In teamvergaderingen kunnen de opbrengsten van
het onderzoek besproken worden, in de nieuwsbrief van het schoolbestuur kan een samenvatting opgenomen worden. Ook zien we dat schoolbesturen tijdens studiedagen leraren die een
masterstudie hebben afgerond de gelegenheid geven om als expertleraar op een bepaald kennisgebied workshops te geven. Studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om op basis van hun
onderzoek een artikel te schrijven voor een vaktijdschrift voor leraren.
Op conferenties kunnen studenten hun resultaten bespreken met collega's. Op KPZ vindt in
juni de jaarlijkse Onderwijsconferentie plaats waar bachelor- en masterstudenten samen met
een lid van het team hun onderzoek presenteren in de vorm van een workshop of posterpresentatie. Het bijbehorende conferentieboekje bevat een samenvatting van alle bijdrages. Op deze
manier wordt voor scholen en besturen zichtbaar op welke scholen bepaalde kennis aanwezig
is. Het zou wenselijk zijn om in elke regio te beschikken over een databank met innovaties op
scholen om praktijkkennis te verspreiden.

Conclusie
In dit artikel hebben we een inkijkje gegeven in de wijze waarop ontwerpgericht onderzoek
kan functioneren in de lerarenopleidingen. De meerwaarde van dit type onderzoek is dat het
een bijdrage levert aan een oplossing van een praktijkprobleem. Ontwerpgericht onderzoek is
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tevens een mooie strategie om innovatieprocessen op scholen in gang te zetten. Bovendien
is het voor teams heel stimulerend en inspirerend vanwege het participatieve karakter.
Ontwerpgericht onderzoek is echter ook een complexe vorm van onderzoek,
doordat het meerdere deelstudies behelst. Studenten hebben slechts
beperkt de tijd, terwijl het uitvoeren van ontwerpgericht onderzoek van
Ontwerpstudenten vraagt om meerdere typen van onderzoek uit te voeren en
gericht onderzoek
eigenlijk ook om het ontwerp te testen en te verfijnen. Daarnaast is dit
kan innovatietype onderzoek complex, omdat de uitvoering ervan verschillende
processen
rollen van de student vereist: hij moet in staat zijn de rollen van advibevorderen.
seur, ontwerper en onderzoeker te vervullen. Ook vraagt het van de
student een groot aantal competenties; juist het participatieve karakter van
het onderzoek, doet een beroep op competenties als orkestratie, empathisch vermogen,
flexibiliteit en sociale competenties.
Zowel voor bachelor- als masterstudenten is ontwerpgericht onderzoek zo waardevol, omdat
ze hun eigen ideeën en creativiteit in het ontwerp kunnen laten zien. Bovendien worden
studenten voorbereid op een praktijk waarin ze samen met (een deel van) hun team op een
systematische manier tot innovatieve oplossingen voor een praktijkprobleem kunnen komen.
Hierdoor wordt het onderwijs verbeterd, waar in de eerste plaats leerlingen van zullen profiteren, maar ook collega's en wellicht zelfs ouders. Het is wenselijk dat er in het curriculum van
de lerarenopleidingen meer aandacht is om de verschillende rollen van adviseur, ontwerper
en onderzoeker te vervullen en de competenties orkestratie, empathisch vermogen, flexibiliteit
en sociale competentie te ontwikkelen. Bovendien is het aan te bevelen dat lerarenopleiders
die thesisstudenten begeleiden zelf ervaring hebben opgedaan met ontwerpgericht onderzoek.
Ondanks het feit dat ontwerpgericht onderzoek een complexe vorm is van onderzoek, is het
voor zowel de student, het onderwijsteam op de school, als de lerarenopleider zelf een veelbelovende strategie voor onderwijsinnovatie.
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Ontwerpgericht onderzoek op de lerarenopleiding

Hoofdstuk 9

Professionele leergemeenschappen en
onderzoek door leraren en opleiders:
een vruchtbare combinatie?

Samenvatting

Wilfried Admiraal, Universiteit Leiden
In professionele leergemeenschappen werken leraren samen aan de kwaliteit van het
onderwijs en leren zij door met elkaar ervaringen en kennis uit te wisselen, elkaars
lessen te bezoeken en elkaar feedback geven, samen te werken aan onderwijsmateriaal
en te discussiëren over goed onderwijs, allemaal met het oog op de verbetering van het
leerproces van leerlingen. Kenmerkend is ook dat dit samen leren en werken is gebaseerd
op onderzoeksmatig handelen. Na een introductie van het begrip professionele leergemeenschap wordt ingegaan op samenwerkingsvormen van leraren, leraar-onderzoekers en
onderzoekers, en meer in het bijzonder typen professionele leergemeenschappen, die
de kwaliteit en impact van onderzoek naar de onderwijspraktijk kunnen verbeteren.
Om onderwijsonderzoek succesvol met PLG's te ondersteunen, zouden leraren en onderzoekers zich moeten begeven naar een ‘third space’. Lerarenopleiders in de rol van zowel
opleider als onderzoeker kunnen daarin een cruciale rol spelen.

Inleiding
Scholen voor secundair onderwijs in Nederland lijken te werken aan wat genoemd wordt een
cultuur van professionele samenwerking (Hargreaves & O'Connor, 2017). Het beroep van leraar
heeft zich ontwikkeld van een individuele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen
onderwijs en leerlingen naar het geven van onderwijs waarbij samen wordt gewerkt met
collega's. Hierin wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen voor de kwaliteit van het
onderwijs dat in de school wordt aangeboden. Het oude beeld van leraren die lesgeven achter
gesloten deuren, lesgeven leren door trial and error, en als enige worden aangesproken op de
kwaliteit van hun onderwijs heeft zich ontwikkeld naar een schoolcultuur waarin scholen doelgericht samenwerkingsvormen inzetten om onderwijs te ontwikkelen, te geven en te evalueren
(Admiraal et al., 2016). Er worden verschillende termen gehanteerd om groepen van samenwerkende leraren te beschrijven, zoals docententeams, docentgroepen, professionele gemeenschappen, professionele leergemeenschappen, professionele werkgemeenschappen, critical friends
groups, vakdidactische netwerkenen docentnetwerken (zie bijv. Vangrieken, Dochy, Raes, &
Kyndt, 2015). In deze bijdrage zullen deze vormen van samen werken en samen leren van leraren worden aangeduid met professionele leergemeenschappen (PLG's). Ofschoon de werkcontext van leraren en lerarenopleiders verschilt, kan het meeste van wat hieronder wordt gemeld
over PLG's van leraren, ook worden betrokken op lerarenopleiders. Eerder is in het Tijdschrift
voor Lerarenopleiders een themanummer verschenen over PLG's, waarin ook is ingegaan op PLG's
waarbij lerarenopleiders waren betrokken, als begeleider (Van der Want, Meirink, Den Ouden,
& Bruns, 2015) of deelnemer (Becuwe, Pareja Roblin, Van Braak, Tondeur, Castelein, & Thys,
2015; VanAssche & Kelchtermans, 2015; Vijfeijken, Van der Neut, Uerz, & Kral, 2015).
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Professionele leergemeenschappen: toen
Net als het beroep van leraar heeft de PLG van leraren in scholen zich ook ontwikkeld. In
de eerste dagen waren dit informele groepen van leraren die elkaar opzochten om ideeën en
ervaringen uit te wisselen, samen aan materiaal te werken of om zaken buiten het onderwijs
met elkaar te bespreken. Deze gemeenschappen werden dus geïnitieerd door de leraren zelf
en bestonden zo lang er behoefte aan kennisdeling en samenwerking was. Ook konden deze
professionele leergemeenschappen van elkaar verschillen wat betreft de intensiteit van samenwerking, de mate van wederzijdse afhankelijkheid en de mate van autonomie van de individuele leraren in een PLG (Little, 1990, 2003). Little (1990) onderscheidde bijv. drie soorten PLG's:
1) sharing practices - leraren die ervaringen uitwisselen om elkaar te informeren en te steunen;
2) aid and asstistance - leraren die ervaringen uitwisselen om hun eigen onderwijs te verbeteren,
zoals bij elkaar in de les kijken en feedback geven en 3) joint work - leraren die samen werken aan
het maken, analyseren en evalueren van onderwijs. Wat deze PLG's gemeen hadden, is dat zij
door leraren zelf zijn ingesteld, gestuurd en uiteindelijk opgeheven.
Uit onderzoek is gebleken dat dergelijke min of meer informele PLG's, ook wel aangeduid met
teacher communities, een uitstekende omgeving bieden voor de professionele ontwikkeling van
leraren en voor een cultuur van samen werken en samenwerkend leren (Wenger, McDermott, &
Snyder, 2000). Evaluatie van deze gemeenschappen van leraren hebben geleid tot de conclusie
dat PLG's positieve effecten kunnen hebben op de kwaliteit van het individuele onderwijs van
leraren (Darling-Hammond & Bransford, 2005; Little, 2003), maar ook op professionele ontwikkeling van leraren en de ontwikkeling van een cultuur van leren en ontwikkelen in school
(Achinstein, 2002; Grossman, Wineburg, & Woolworth, 2001; Louis, Marks, & Kruse, 1996;
Piazza, Mc Neill, & Hittinger, 2009): leraren onderzoeken gezamenlijk hun onderwijspraktijk,
bestuderen nieuwe opvattingen over leren en doceren en ondersteunen elkaar in hun professionele ontwikkeling. Daarenboven kan samenwerking binnen een PLG een manier zijn om
kennis en ervaringen te delen en een gedeelde visie op leren en doceren in school te ontwikkelen. Tevens zijn positieve effecten van PLG's vastgesteld op het leren van leerlingen (Lee,
Seashore Louis, & Anderson, 2012; Lomos, Hofman, & Bosker, 2011a, 2011b).

Professionele leergemeenschappen: nu
Onderzoek naar de kwaliteit van deze informele PLG's en hun effecten op kwaliteit van onderwijs en het leren van leraren die hieraan deelnemen heeft geleid naar het meer structureel vormgeven van PLG's van leraren in school (zie voor een discussie over deze ontwikkeling: Allen,
2013). Gerichte professionele samenwerking tussen leraren in school is tegenwoordig wijdverspreid, maar lijkt vooral succesvol als er in school al een informele cultuur van professionele
samenwerking heerst. Deze meer structureel ingerichte PLG's in school worden gekenmerkt
door leraren die 1) samen werken en ervaringen uitwisselen, 2) dit doen met het oog op het
verbeteren van het onderwijs en het leerproces van leerlingen en 3) gezamenlijke inspanningen
om het onderwijs te verbeteren baseren op systematisch analyseren van gegevens, die kunnen
bestaan uit leerlingresultaten, observaties van lespraktijken of reflecties door leraren (Giles &
Hargreaves, 2006).
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Deze algemene kenmerken van PLG's zijn later door anderen specifieker uitgewerkt. In een
meta-analyse van de gegevens van 1355 scholen voor secundair onderwijs uit vijf studies gebruiken Lomos et al. (2011a) in hun analyses de volgende definitie van PLG's: leraren nemen deel
aan een PLG als zij “share a common view on the school's mission, mutually reflect on instructional practices, cooperate, engage in reflective dialogue, and provide one another with feedback
on teaching activities, all with a focus on student learning" (p. 122). Dit betekent dat kenmerkend
voor PLG's zijn dat: 1) leraren met elkaar een professionele dialoog voeren over onderwijs
(reflective dialogue), 2) leraren elkaars klassen observeren met als doel elkaar feedback te geven
(deprivization of practice), 3) leraren met elkaar samenwerken aan onderwijs (collaborative activity),
4) leraren het met elkaar eens zijn over de missie van school en onderwijs in het algemeen
(shared sense of purpose) en 5) leraren zijn gericht op het verbeteren van het leerproces en de
leeruitkomsten van leerlingen (collective focus on student learning). Uit de analyses komt naar
voren dat de inzet van PLG's in school kleine positieve effecten heeft op leerlingprestaties, maar
ook dat de aanwezigheid van PLG's in de studies verschillend is gemeten.

Scholen als professionele leergemeenschappen
Bovenstaande literatuur houdt zich met name bezig met PLG's in de vorm van groepen leraren
die voor een specifiek doel (bijv. curriculumhervoming, hereiking onderwijsmateriaal, peer
review) gevormd zijn. Maar PLG's kunnen ook de vorm hebben van bestaande structuren in
school (secties, afdelingen, scholen of netwerken). Lomos et al. (2011b) passen de hierboven
beschreven indeling in vijf kenmerken die zij in hun meta-analyse hebben gebruikt toe op 130
scholen voor secundair onderwijs en onderscheiden op basis van de mening van de wiskundeleraren in de betreffende school vier typen PLG's: 1) de school als PLG (34% van de scholen, met
de hoogste waarden op alle vijf kenmerken), 2) de school met relatief veel gedeelde praktijken
(11% van de scholen, met hoge waarden op activiteiten zoals bij elkaar in de les kijken, elkaar
feedback geven en samen onderwijsmateriaal maken), 3) de samenwerkingsschool (28% van de
scholen, met uitsluitend een hoge waarde op het kenmerk samen onderwijsmateriaal maken) en
4) de niet-PLG-school (27% van alle scholen, met lage waarden op alle vijf kenmerken van PLG).
Uit dit overzicht blijkt dat de kenmerken van PLG op groepsniveau ook toepasbaar zijn op scholen als PLG. Dat wordt bevestigd door de zeven dimensies die Stoll en Kools (2017) onderscheiden in hun model van de school als PLG, door de auteurs aangeduid met de school als lerende
organisatie. Zij geven aan dat een school als PLG is gericht op 1) ontwikkelen en delen van een
gezamenlijke visie over onderwijs en leren van leerlingen, 2) creëren en faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor de onderwijsstaf, 3) stimuleren van leren in teams en samenwerken door
leraren; 4) creëren van cultuur van experimenteren, innoveren en exploreren, 5) faciliteren van
mogelijkheden om kennis en ervaringen te verkrijgen en uit te wisselen, 6) stimuleren van leren
van bronnen en instanties buiten school en 7) benadrukken door schoolleiders van het belang
van leren en ontwikkelen van de onderwijsstaf. Het belang van het laatste kenmerk, de rol van
schoolleiders, wordt door ander onderzoek ondersteund. Op basis van hun vragenlijstonderzoek onder 248 ervaren leraren uit 62 afdelingen van 32 scholen voor secundair onderwijs
concluderen VanBlaer en Devos (2017) dat afdelingsleiders in school die zich richten op het
faciliteren en stimuleren van samenwerking tussen leraren de collectieve verantwoordelijkheid
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van leraren voor onderwijsaangelegenheden stimuleren. De auteurs suggereren dan ook dat er
meer aandacht moet zijn voor wie als afdelingsvoorzitter of teamleider wordt verkozen, waarbij
vooral gekeken zou moet worden naar leiderschapskwaliteiten zoals stimuleren van collega's
om met elkaar samen te werken en te leren. Ook in het onderzoek van Henissen en Kierkels
(2015) is er nadrukkelijk aandacht voor de rol van de schoolleiding. In dat onderzoek hebben de
auteurs interventies in vijf scholen voor primair onderwijs onderzocht, die zijn geïnitieerd door
de schoolleiding om de school meer als PLG te ontwikkelen. Overigens stellen de auteurs ook
dat de invloed van de schoolleiding in de ontwikkeling van PLG's binnen de scholen gering is
vanwege de autonomie van de groepen leraren die samen leren en werken; de schoolleiding
heeft een meer faciliterende rol.
Al met al leidt de literatuur over PLG's van leraren en scholen als PLG tot lijstje van kenmerken
waar effectieve PLG's aan zouden moeten voldoen en welke impact goed functionerende PLG's
kunnen hebben. Daarbij valt op dat één basiskenmerk dat door Giles en Hargreaves (2006) werd
genoemd, namelijk gezamenlijke inspanningen om het onderwijs te verbeteren baseren op
systematisch analyseren van gegevens uit de onderwijspraktijk, weinig wordt uitgewerkt. En
dat terwijl PLG's juist voor het verbinden van de onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek een
uitermate geschikt zijn. Immers, PLG's bieden leraren de kans te denken en te handelen vanuit
verschillende perspectieven en hun kennis en handelswijze te toetsen aan die van vergelijkbare
anderen (Grossman et al., 2001; Little, 2003).

Samen werken aan onderwijsonderzoek
Als reactie op de beperkte impact van onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk (de zogenaamde kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek) is het model dat ervan dat
ervan uitgaat dat kennis in wetenschappelijk onderzoek wordt geproduceerd, om daarna,
al dan niet via vertaling, in de praktijk te worden toegepast, ter discussie komen te staan (zie
ook de bijdrage van Geerdink in dit katern). Min of meer structurele samenwerking op het
gebied van onderwijs en onderzoek wordt gezien als een vruchtbare manier om onderwijs en
onderwijsonderzoek dichter bij elkaar te brengen (vgl. Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2007).
Daarvan zijn inmiddels vele voorbeelden.
Sinds 2006 zijn er Opleidingsscholen en Academische Opleidingsscholen die bestaan uit samenwerkingsverbanden van scholen en instellingen voor het hoger onderwijs om studenten op te
leiden tot leraar, maar ook om gezamenlijk onderzoek in de onderwijspraktijk uit te voeren.
De algemene bevindingen van evaluaties van deze samenwerkingsverbanden houden in dat
de kwaliteit van het onderzoek (afgemeten aan de gehanteerde methodologie, de potentie om
inzichten te generaliseren en de impact op de onderwijspraktijk) te wensen over laat, maar dat
de deelnemende leraren wel professionaliseren in hun rol van zowel leraar als onderzoeker
(Rijlaarsdam, Janssen, Romein, Kappé, & Koffeman, 2012; Snoek & Moens, 2011; VrijnsendeCorte, 2012). Andere benamingen voor dergelijke structurele samenwerkingsvormen zijn
de inmiddels buiten gebruik geraakte Universitaire Onderwijscentra (Onderwijsraad, 2011)
en, meer recent, de Kenniswerkplaats, Academische Werkplaats of Werkplaats Onderwijs
Onderzoek.
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Naast deze structurele samenwerkingsvormen, werken leraren en onderzoekers ook samen in
tijdelijke projecten. Door de VO-raad zijn in het verleden twee omvangrijke initiatieven onder
nomen om onderzoek in scholen, op basis van door een school ingebracht probleem of vraag,
te stimuleren: de expeditie Durven, Delen, Doen en de Subsidiëring Landelijke
Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA-)regeling. In beide initiatieven werd aangestuurd op samenwerking tussen onderwijs en onderLeraren
zoek. Het Innovatieproject Durven Delen Doen stimuleerde en
ervaren een toefaciliteerde kwaliteitsverbetering in het secundair onderwijs.
name van hun
Innovaties, afkomstig van scholen zelf, werden wetenschappelijk
kritische houding ten
onderzocht en onderbouwd. Het doel van het project was het delen
aanzien van onderwijs
van kennis tussen scholen te bevorderen. Evaluaties van het project
en schoolbeleid.
(Meijer, Meirink, Lockhorst, & Oolbekkink-Marchand, 2010) geven aan
dat de werkwijzen en de uitkomsten van de projecten die onderdeel
uitmaakten van dit overkoepelende initiatief sterk in aard en kwaliteit van het onderzoek
verschilden. Over het algemeen werd door leraren een toename in kritische houding ten
aanzien van onderwijs en schoolbeleid ervaren, zowel bij de bij het project betrokken leraaronderzoekers als bij andere leraren. Maar tegelijkertijd wordt ook gerapporteerd dat leraren
weinig betrokken waren bij het onderzoek. Niet alleen werd dit onderzoek dikwijls opgezet
en uitgevoerd door de externe -niet bij school aangestelde- onderzoekers, maar leraren toonden
ook weinig interesse voor onderzoek. Meijer et al. (2010) geven als een van de aanbevelingen
mee dergelijk onderwijsonderzoek meer de vorm te geven als samenwerking tussen onderwijsgevenden en onderzoekers.
In het SLOA-initiatief stelde de VO-raad dat zij wil stimuleren dat scholen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun schoolontwikkeling en die ontwikkeling onderbouwen en verantwoorden met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Daarom was het uitgangspunt dat
de vraag van de school centraal staat én dat de subsidiemiddelen alleen ingezet mochten
worden voor onderzoeksactiviteiten. De ontwikkelactiviteiten moesten scholen zelf bekostigen.
De evaluatie van dit initiatief door Schenke, Geijsel, Van Driel en Volman (2016) geeft aan dat
de wijze waarop taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het onderwijsonderzoek
waren georganiseerd, verschilde tussen de deelnemende scholen: variërend van onderzoek dat
geheel werd uitgevoerd door leraar-onderzoekers in school en waarbij de externe onderzoeker
alleen als critical friend optrad, tot onderzoek dat geheel werd uitgevoerd door externe onderzoekers en waarbij leraren in school uitsluitend uitvoerders waren van het onderwijs dat werd
onderzocht en (soms) data verzamelden.
Het algemene beeld dat naar voren komt uit ervaringen met en evaluaties van bovenstaande
samenwerkingsvormen is dat leraren in school weinig betrokken waren bij onderzoek en het
onderzoek veelal werd uitgevoerd door onderzoekers van buiten de school. Deze 'traditionele'
rolverdeling betekent ook dat dergelijke samenwerkingsvormen weinig bijdragen aan het
dichten van de kloof tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek; de kloof is als het ware
opnieuw ontstaan binnen het samenwerkingsverband. Professionele leergemeenschappen waar
leraren en leraar-onderzoekers samen het onderzoek uitvoeren, al dan niet samen met onderzoekers, lijken in dit opzicht meer perspectief te bieden.
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Professionele leergemeenschappen die aan onderzoek werken
Hieronder worden drie soorten PLG's beschreven in volgorde van de intensiteit van het onderzoekswerk: van gezamenlijke analyse van reeds gegenereerde data in datageïnformeerd onderwijs via gezamenlijke verzameling en analyse van gegevens over de onderwijspraktijk in lesson
study naar gezamenlijk onderzoek naar de onderwijspraktijk in actie-onderzoek.
Datageïnformeerd onderwijs
Datageïnformeerd onderwijs of opbrengstgericht werken in het onderwijs is het doelgericht
gebruiken van bestaande schoolgegevens voor het implementeren, evalueren en veranderen
van de school- en of klaspraktijk (Schildkamp & Kuiper, 2010). Daarmee sluit het aan bij
andere vormen van werken met onderzoeksmatig bewijs, zoals gebruik van wetenschappelijke literatuur (evidence-informed werken), gebruik van evaluatiegegevens over onderwijsontwerpen (evidence-based ontwikkelen), en gebruik van kennis en ervaring van mensen uit
de onderwijspraktijk (colloquial evidence; Voogt, McKenney, Pareja Roblin, Ormel, & Pieters,
2012). Leraren die op basis van analyses van die data hun instructie in de klas verbeteren,
weten hierdoor de leeropbrengsten voor hun leerlingen daadwerkelijk te verhogen (Inspectie
van het Onderwijs, 2010). Data die in scholen over het algemeen verzameld worden en die
zich lenen voor datageenformeerd onderwijs zijn bijvoorbeeld gegevens uit het leerlingvolgsysteem, leerlingportfolio's, onderwijsevaluaties, resultaten van toetsen en examens, en
inspectiegegevens over de school. Leraren geven aan moeite te hebben met het analyseren
en interpreteren van de gegevens (Schildkamp & Kuiper, 2010). De inzet van collega-leraren
in de vorm van datateams kan hierbij helpen. Datateams worden omschreven als een groep
leraren die samen leren om gegevens te gebruiken om hun onderwijspraktijk te onderzoeken
en te verbeteren (Schildkamp, Poortman, & Handelzaits, 2015). Hubers, Poortman, Schildkamp, Pieters, & Handelzaits (2016) onderzochten twee datateams in het secundair onderwijs
en de wijze waarop zij hun kennis ontwikkelden. De auteurs concluderen dat vooral de

Docentontwikkelteam
In het schooljaar 2013-14 vormden vijf leraren Nederlands van een school voor secundair
onderwijs een docentontwerpteam. In het kader van een door het Nationaal Regieorgaan
Onderwijswetenschappen (NRO) gefinancierd project bereidden zij een deel van hun lessen
grammatica in de brugklas met elkaar voor. Zij volgden daarbij een tweewekelijkse cyclus.
Hun leerlingen oefenden en testten hun Nederlandse taalvaardigheid door het maken van
opdrachten in Got it, een online oefen- en testprogramma (https://www.thiememeulenhoff.nl/
got-it). Daarna kwamen de leraren bij elkaar om de scores en de gemaakte opdrachten van
hun leerlingen te bespreken en met elkaar te overleggen wat zij in de komende les hiermee
zouden doen. Dat kon bijvoorbeeld zijn door extra opdrachten te geven aan laag presterende
leerlingen, een hoog presterende leerlingen iets te laten uitleggen of een hoog en laag presterende leerling opdrachten te laten uitvoeren waarbij de ene leerling de andere feedback en
uitleg geeft. Daarna hadden de leerlingen weer een les oefenen en toetsen maken in Got it en
startte de cyclus opnieuw. In de bijeenkomst van de leraren werd vervolgens niet alleen
besproken hoe de volgende les zou worden aangepakt, maar evalueerden de leraren ook de
afgelopen lessen. De lessen werden door de leraar uitgevoerd in zijn of haar eigen klas. Aan
het eind van het schooljaar, maar ook in de tussentijdse bijeenkomsten evalueerden de leraFiguur 1. Voorbeeld van een docentontwerpteam.
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beginfase en de eindfase van het gezamenlijk onderzoek met de verzamelde gegevens van
belang zijn voor de kwaliteit van de kennis die de groep opbouwde. De beginfase bestond uit
het uitwisselen van elkaars ideeën over onderwijs en leren en het bespreken van de onderzoeksvraag en de eindfase uit reflecteren, bediscussiëren en prioriteren van de belangrijkste
bevindingen. De auteurs geven aan dat leraren vooral in deze twee fasen van het onderzoek
ondersteund zouden moeten worden.
Op het grensvlak van onderwijsontwikkeling en onderzoek worden docentontwerpteams
(DOT's) ingezet. In DOT's werken leraren -dikwijls met onderzoek en inhoudsexperts- aan
het (her)ontwerpen van onderwijs (Handelzaits, 2009). Becuwe et al. (2015) hebben een
expertstudie uitgevoerd naar condities voor het succesvol implementeren van DOT's van
lerarenopleiders. Deze condities hadden onder meer te maken met de ontwerptaak, de teamsamenstelling, de samenwerking in het team en randvoorwaarden zoals voldoende tijd voor
zowel de deelnemers als de betrokken coach. De verwachting is dat de inzet van DOT's
bijdraagt aan de effectieve en efficiënte implementatie van onderwijsmateriaal en aan de
professionalisering van de betrokken leraren, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar
de effecten van DOT's (De Vries, Westbroek, Walraven, & Handelzaits, 2012). In Figuur 1 is
een voorbeeld van een DOT gegeven (Admiraal, Vermeulen, & Bulterman-Bos, 2017).
Lesson study
Lesson study is een samenwerkende onderzoeksvorm met een oorsprong in het Japanse
onderwijs, waarbij een team van leraren een innovatieve les ontwerpt en deze door één
leraar van het team gegeven les observeert, evalueert en herontwerpt, waarna een nieuwe
ronde begint (Bocala, 2015; Fernandez & Yoshida, 2004; Goei, Verhoef, Coenders, De Vries,
& Van Vugt, 2015; Perry & Lewis, 2009). Na afloop van elke les bespreekt het team de les en
besluit dan om óf de les te herontwerpen en opnieuw uit te voeren en te evalueren óf om een
nieuwe les te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren. Ten behoeve van de evaluatie worden
data verzameld over de gegeven les zelf (observaties) en over het leren van leerlingen. Soms
wordt er gewerkt met externen die kennis van het schoolvak, didactische kennis of kennis
of het curriculum inbrengen en de relatie leggen met wetenschappelijke literatuur. Kenmerkend voor lesson study zijn de live observaties van leerlingen en de nabesprekingen direct na
de uitvoering van de onderzoeksles(sen); het richt zich dus vooral op het werk en de activiteiten van de leerlingen en de gehanteerde didactiek; niet zozeer op de persoon of professionele
identiteit van de leraar. De lessen en het onderzoek naar de lessen zijn een collectief product
Lesson study
Twee lesson study teams (het ene team met wiskundeleraren met weinig ervaring in lesson
study, het andere team met ervaren wiskundeleraren) kwamen wekelijks bij elkaar, onder leiding van een ervaren lerarenopleider, de knowledgable other. Na een inleiding door de opleider en wat opdrachten gingen de teams aan de slag met een les van de komende week,
waarbij zij ook feedback kregen van de begeleidende lerarenopleider. In totaal doorliepen
beide teams twee volledige cycli van oriënteren op een lesthema, ontwerpen van de les,
geven en observeren van de les, nabespreken, herontwerpen en opnieuw geven en observeren van de les, en met elkaar reflecteren op en presenteren van de gehele lesson study-cyclus.
Figuur 2. Voorbeeld van lesson study.

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

137

van het team. Goei et al. (2015) beschrijven een aantal projecten met lesson study, uitgevoerd
aan de eerste- of tweedegraadslerarenopleidingen. Deze auteurs geven aan dat lesson study
samenvalt met de vijf kenmerken van een professionele leergemeenschap zoals beschreven
door Lomos et al. (2011a). In Figuur 2 wordt een voorbeeld gegeven van een lesson study
(uit Bocala, 2015).
Actie-onderzoek
Actie-onderzoek wordt gekenmerkt door een cyclische aanpak van plannen, handelen,
evalueren op basis van data en bijstellen. Het gaat meestal om het bestuderen van een verandering in de onderwijspraktijk waar de leraar-onderzoeker zelf deel van uitmaakt, waarbij
interviews, logboeken en observaties als databronnen gebruikt worden. Veel actie-onderzoek
wordt uitgevoerd door individuele leraren, het technische action research zoals Kemmis (2009)
dit aanduidt. Er komen echter ook samenwerkingsvormen voor zoals actie-onderzoek dat
door een team van leraren is uitgevoerd (Collaborative Action Research; bijv. Harding & Haven,
2009) of dat door een groep van leraren en onderzoekers is uitgevoerd (Participatory Action
Research; bijv. Trauth-Nare & Buck, 2011). Bij Collaborative Action Research wordt in sommige
gevallen ook samengewerkt met leerlingen in de rol van onderzoeker.
Actie-onderzoek is gericht is op het verbeteren van de pedagogische en maatschappelijke
functie van de eigen onderwijspraktijk (Kemmis, 2009). Daarbij is actie-onderzoek in essentie
kritisch of zelfkritisch: het opent de onderwijspraktijk voor discussie. Opvallend is dat bij dit
type onderzoek en vooral bij Participatory Action Research, leraren veelal een marginale rol
hebben in het onderzoek: zij voeren een onderwijsinterventie uit, verzamelen soms data,
maar schrijven bijvoorbeeld nauwelijks (mee) aan een artikel over het onderzoek. Er wordt
dus al snel geschreven over het betreffende onderzoek van leraren.
Een vorm van Participatory Action Research waar leraren wel volledige verantwoordelijk zijn
voor hun onderzoek is het Onderzoeksatelier (Admiraal, 2013). Het sluit aan bij de traditie die vooral in het hoger onderwijs opgeld doet, Scholarship of Teaching and Learning
(ScoTL) - in het Nederlands vertaald naar Academisch docentschap. Academisch docentschap gaat verder dan de genoemde vormen van onderzoek door leraren. Academisch
docentschap houdt in dat leraren vragen rond het leren van leerlingen systematisch onderzoeken - de condities waaronder leren plaatsvindt, hoe het eruit ziet en hoe het kan worden
verbeterd - en dat zij dit doen met het oogmerk niet alleen hun eigen praktijk te verbeteren,
maar ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onderwijs in het algemeen (Weimer,
2008). Academisch docentschap is dus meer dan onderzoek naar het leren van leerlingen in
de eigen onderwijspraktijk; het betekent ook dat leraren zich bezig houden met wetenschappelijk werk van anderen op het gebied van leren en onderwijzen (Healey, 2000). Ten slotte
houdt Academisch docentschap in dat resultaten van onderzoek worden gedeeld met anderen; ze zijn openbaar, gedeeld met collegaleraren en -onderzoekers, en zijn beschikbaar voor
review en commentaar (Kreber, 2002). Het beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten kan
bijvoorbeeld in de vorm van (peer-reviewed) publicaties (Richlin, 2001). Leraar-onderzoekers
vergroten door onderzoek naar de onderwijspraktijk niet alleen hun professionaliteit, zij
helpen hiermee ook het onderwijs te verbeteren en wetenschappelijke kennis te genereren.
In een Onderzoeksatelier werken ongeveer zes leraar-onderzoekers -bij voorkeur werkzaam
in dezelfde school- samen met een onderzoeker aan onderzoek naar een gedeelde vraag uit
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de onderwijspraktijk. Deze vraag betreft de didactiek van het leer- en vormingsproces van
leerlingen. De klaspraktijk wordt een laboratorium waarin werkwijzen, werkvormen,
opdrachten, leerstrategieën en leerprestaties worden onderzocht. In Figuur 3 is een voorbeeld van een Onderzoeksatelier beschreven (Van Schaik, Bastiaanse, Van Schaik-Maljaars,
Bloemhof, & Admiraal, 2017).
Onderzoeksatelier
In het schooljaar 2015-16 vormden vier leraren van een school voor secundair onderwijs en
een hoogleraar een Onderzoeksatelier. Zij besloten ontwerponderzoek te doen naar taalondersteuning bij lessen in de niet-taalvakken in de bovenbouw van havo en vwo. Leraren hadden het idee dat veel leerlingen moeite hadden met het begrijpen van de opgaven en dat dat
de oorzaak was van hun tegenvallende prestaties op toetsen en examens. De deelnemers aan
het Onderzoeksatelier ontwikkelden in ongeveer twee uur per week een serie van drie lessen
die door acht leraren zaak- en betavakken (waarvan twee van de vier leraren uit het Onderzoeksatelier) in de bovenbouw van havo en vwo werd uitgevoerd. Zij onderzochten niet
alleen de prestaties van de leerlingen, maar ook de leesstrategieën van leerlingen, hun evaluatie van de gehanteerde methode en de evaluatie door de leraren die de lessenserie uitvoerden. Het onderzoek leverde een lessenserie op die op vrijwillige basis het volgende schooljaar
werd ingezet en de deelnemers schreven een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift.
Figuur 3. Voorbeeld van een onderzoeksatelier.

Tot besluit
Om te komen tot duurzame kwaliteitsverhoging van het onderwijs is het essentieel dat kennis
ontwikkeld, gedeeld en benut wordt in de schoolpraktijk. Leraren moeten niet alleen gebruik
(kunnen) maken van elders ontwikkelde kennisproducten, ze moeten vooral ook elkaar informeren over innovatieve effectieve praktijken en een proces van 'kennisverrijking' en 'leren van
en met elkaar' op gang brengen. Zo ontstaat praktijkkennis, die verrijkt met kennis uit al dan
niet zelf uitgevoerd onderzoek naar de onderwijspraktijk, een basis kan
vormen voor beter onderwijs. Praktijkgericht onderzoek door leraren
in samenwerking met (leraar-)onderzoekers kan inzicht geven in de
Praktijkeffecten van specifieke vernieuwingen en kan een impuls geven
gericht onderzoek
aan schoolontwikkeling. Samenwerking tussen leraren en onderkan inzicht geven
zoekers vraagt echter om het creëren van third spaces (Zeichner,
in de effecten van
2010) waarin leraren en onderzoekers als het ware ieder uit hun
specifieke
eigen context stappen en een nieuwe, gezamenlijke context schepvernieuwingen.
pen. Daarbij ontstaat er een interessant spanningsveld tussen het aan
de ene kant stimuleren van gezamenlijkheid (gedeelde doelen, gezamenlijk ontwerpen en bestuderen, gezamenlijke afspraken maken) en aan de andere kant ruimte
voor eigenaarschap en flexibiliteit voor de individuele leraar-onderzoekers en scholen (in
bijvoorbeeld keuze van onderwerp, vorm en tijdsbesteding). Voor lerarenopleiders vereist het
werken in deze third space het heen en weer pendelen tussen zowel opleider als onderzoeker
zijn, tussen aansluiten bij zowel leraren als onderzoekers en tussen inzichten uit zowel onderwijs als onderwijsonderzoek (vgl. Swennen & Volman, 2017; Williams, 2014). Van Keulen,
Voogt, Van Wessum, Cronelissen en Schelfhout (2015) concluderen al dat PLG's een
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veelbelovende context zijn voor praktijkgericht onderzoek met en door lerarenopleiders. En met
het werken in de third space kunnen lerarenopleiders een cruciale rol spelen in wetenschappelijk
praktijkonderzoek dat zowel bijdraagt aan onderwijsontwikkeling als aan de ontwikkeling van
wetenschappelijke kennis.
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Praktijkvoorbeeld

Onderzoek en innovatie in heterogene
Research & Designgroepen
Marian van Popta-Erkelens, Marnix Academie, Utrecht
Stella van der Wal-Maris, Marnix Academie, Utrecht
Marjolijn Peltenburg, Marnix Academie, Utrecht
Vanuit het Marnix Innovatiecentrum1 wordt sinds 2015 samen met basisscholen gewerkt aan
onderwijsinnovatie op basis van onderzoek in zogeheten Research & Designgroepen (R&D-groepen).
Een R&D-groep is een heterogeen samengestelde professionele leergemeenschap (PLG). Leraren,
lerarenopleiders, studenten en een senior onderzoeker doen samen onderzoek naar een vraag
vanuit een school. In deze bijdrage geven we een praktijkvoorbeeld van hoe een R&D-groep werkt.
Hieraan voorafgaand schetsen we de manier waarop een R&D-groep als PLG beschouwd kan worden
en welke functies van onderzoek binnen een R&D-groep een rol spelen. Aan het einde van de bijdrage
wordt het onderzoeken en innoveren in een heterogene R&D-groep kritisch beschouwd.

R&D-groep als PLG
De doelen van een R&D-groep komen overeen met de vijf doelen van professionele leergemeenschappen die Van Keulen, Voogt, Van Wessum, Cornelissen en Schelfhout (2015) onderscheiden
(eerste kolom Tabel 1). In de tweede kolom van Tabel 1 is opgenomen hoe deze doelstellingen
uitgewerkt worden in R&D-groepen. Deze uitwerking wordt later in deze bijdrage geïllustreerd
aan de hand van een voorbeeld van een R&D-groep rond schrijfonderwijs.
Tabel 1
Vergelijking PLG-doelstellingen (ontleend aan Van Keulen et al., 2015) en (uitgewerkte)
R&D-groep doelstellingen
PLG doelstellingen

Uitwerking doelstellingen R&D-groep

1. bijdragen aan persoonlijke
professionele ontwikkeling van
leraren en/of lerarenopleiders

• professionele dialoog tussen de leden van de R&D-groep,
zowel over inhoud als proces van het onderzoek
• heterogene samenstelling R&D-groep
• onderzoekers vervullen verschillende rollen in de R&D-groep

2. bijdragen aan theorievorming

• er wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd
• in iedere R&D-groep participeert een senior onderzoeker
• aandacht voor kennisdisseminatie

3. verbeteren onderwijspraktijk

• een praktijkvraag van een school -gericht op verbeteren
van de onderwijspraktijk- is vertrekpunt
• praktijkgericht onderzoek levert inzicht in de huidige situatie
en onderbouwde verbetervoorstellen
• heterogene samenstelling R&D-groep

4. vergroten verandercapaciteit
5. verbeteren leerresultaten

• praktijkvraag wordt vertaald naar onderzoeksvraag
• heterogene samenstelling R&D-groep
• onderzoek vindt plaats in de school die de praktijkvraag stelt
• onderzoek moet leiden tot praktisch relevante producten
• leerkrachten en docenten zijn zelf ook onderzoekers
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De uitwerkingen van de doelstellingen zoals die in de R&D-groepen is gebeurd, worden hieronder
verder toegelicht. De bijdrage aan de persoonlijke professionele ontwikkeling (eerste doelstelling) is
binnen een R&D-groep niet alleen gericht op leraren en lerarenopleiders, maar ook op aanstaande
leraren én senior onderzoekers. De bijdrage aan de theorievorming (tweede doelstelling) is binnen de
R&D-groepen toegespitst op lokale theorievorming; theorievorming gebonden aan de context van de
school. Het vertrekpunt voor onderzoek binnen de R&D-groepen is altijd een praktijkvraag van de
school zelf (dit kan ook de hogeschool zijn), die door de groep vertaald wordt naar een onderzoeksvraag gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk (derde doelstelling). Doordat leerkrachten
en docenten zelf onderzoekers zijn, is de koppeling naar de praktijk van het dagelijks handelen en
lesgeven vanzelfsprekend en is het vergroten van de verandercapaciteit van de school gewaarborgd
(vierde doelstelling). Aan het verbeteren van de leerresultaten van leerlingen en studenten (vijfde
doelstelling) wordt in R&D-groepen gewerkt door de uitkomsten van het onderzoek naar praktisch
relevante producten te vertalen.
Een R&D-groep is dus een PLG waarin gewerkt wordt aan schoolontwikkeling en persoonlijke
professionele ontwikkeling door het doen van praktijkonderzoek. Het door onderzoek werken
aan schoolontwikkeling komt overeen met wat Ros (2015) de feedbackfunctie van onderzoek
noemt. De innovatie die centraal staat in het praktijkonderzoek levert feedback op voor de school.
In een R&D-groep is de onderzoeksmatige kwaliteit van de innovatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de groepsleden en de kwaliteit wordt gemonitord door de senior onderzoeker.
Dat deze vorm van samen onderzoeken ook leidt tot professionalisering van de betrokkenen, is
wat Ros (2015) de dialoogfunctie van onderzoek noemt. In R&D-groepen bespreken de leden op een
kritische en reflectieve manier het eigen onderzoeksmatig handelen. Zoals Castelijns en Vermeulen
(2017) aangeven kan een dergelijke dialoog "[...] leiden tot gedeelde referentiekaders, waarin gelijkwaardigheid en respect het combineren van kennis mogelijk maken" (p.27). Binnen R&D-groepen
wordt deze dialoog gevoerd tussen onderzoekers met de eerdere genoemde verschillende perspectieven, waardoor er verschillende referentiekaders worden ingebracht die tot gezamenlijke kennis
leiden.

Voorbeeld R&D-groep schrijfonderwijs
In het voorgaande zijn doelstellingen van R&D-groepen geschetst, evenals de functies van het
onderzoek dat binnen R&D-groepen wordt uitgevoerd. We zoomen nu in op een voorbeeld van
een R&D-groep. Deze R&D-groep wordt gevormd met basisschool De Buitenburcht in Almere.
De motivatie voor deze school om samen met de Marnix Academie een R&D-groep te starten kwam
voort uit de ambitie om het eigen schrijfonderwijs een impuls te geven. In de zoektocht naar het
vernieuwen van het schrijfonderwijs zijn vijf leraren en de schoolleider, drie docenten en vier studenten van de Marnix Academie samen onderzoek gaan doen naar de praktijkvraag: "Hoe kan worden
vormgegeven aan betekenisvol schrijfonderwijs?".
Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden van de bestaande
praktijk om van daaruit te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe onderwijspraktijk. Hoewel de
startvraag hiermee een wat productgericht karakter heeft, stond bij aanvang van het onderzoek met
name het op een kritische en reflectieve manier bespreken van het handelen centraal. Zo startte
het onderzoek met gesprekken waarbij onderzoekers van de Marnix Academie de leraren in de
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R&D-groep bevroegen op de rationale achter het willen verbeteren van het eigen schrijfonderwijs.
Al snel werd duidelijk dat het de ambitie was van de betreffende school om het schrijven van teksten
(in de context van de basisschool ook wel 'stellen' genoemd) de kern te laten zijn van het taalonderwijs.
De leraren waren zich bewust dat ze meer variatie in type schrijfopdrachten zouden kunnen bieden.
Bovendien waren de leerlingen volgens de leraren zichtbaar weinig betrokken bij het uitvoeren van
schrijfopdrachten en weinig gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. De leraren uitten de
behoefte om op basis van bestaande (theoretische) inzichten en leerlijnen een eigen leerlijnoverzicht
te maken. Het antwoord op de vraag naar houvast bij het vormgeven van betekenisvol schrijfonderwijs werd gezocht in het ontwikkelen van een praktische schrijfleerlijn en het systematisch onderzoeken van de ervaringen ermee in de praktijk. Op basis van door de R&D-groep bestudeerde literatuur
werd er voor gekozen om de leerlijn te baseren op tekstgenres (Rose & Martin,
2012).
Gevraagd:
Bij aanvang van het onderzoek voelden de groepsleden de noodzaak om
een kritische
ideeën en ervaringen uit te wisselen om zo preciezer te bepalen wat men
houding t.o.v.
wilde bereiken met de R&D-groep en de wijze waarop men dat wilde
het eigen
bereiken.
Zo vonden enerzijds gesprekken plaats over het onderzoeksonwerk.
derwerp, waaronder de didactische invulling van het te ontwikkelen leerlijnoverzicht. Anderzijds vonden gesprekken plaats rond het proces van onderzoek
doen en te maken methodologische keuzes. Zo vond discussie plaats over de wijze waarop de door
leraren bijgehouden logboekjes tijdens een kleinschalig onderwijsexperiment geanalyseerd zouden
worden. Dergelijke gesprekken vragen van de betrokkenen om met een zekere distantie en kritische
houding te kijken naar het eigen werk of dat van collega's en na te denken over instrumenten of technieken die voldoen aan kwaliteitseisen passend bij praktijkgericht onderzoek. De R&D-groepsleden
constateren dat er hier soms, maar niet altijd, sprake was van het vinden van een balans tussen het
voldoen aan een zekere mate van betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek én het voor ogen
houden van de praktische bruikbaarheid van die opbrengsten. Het balanceren tussen methodische
grondigheid en praktische relevantie vroeg van zowel de leraren als van de docenten een zekere
sensitiviteit voor elkaars inbreng, expertise en doelen. Zo waren de leraren sensitief voor de kwaliteitseisen van praktijkgericht onderzoek die met name door de docenten werden ingebracht en de
docenten sensitief voor de wens om toe te toewerken naar praktische, toepasbare instrumenten.
Na twee schooljaren lang samen onderzoek te hebben gedaan, blikken de betrokkenen tevreden
terug op het uitgevoerde onderzoek. Zo geven de leraren aan dat het ontwikkelen van een eigen
schrijfleerlijn ervoor heeft gezorgd dat er een duidelijker en zichtbaarder doorgaande leerlijn is
ontstaan. Er is meer eenduidigheid doordat alle leraren hetzelfde schema met genres gebruiken.
De leraren geven aan dat ze vinden dat hun instructie door het werken hiermee is verbeterd.
Deze kennis is ook gedeeld met een groter publiek via een vakpublicatie met als doelgroep leraren
basisonderwijs en waaraan verschillende R&D-leden hebben meegewerkt (zie Peltenburg et al.,
2017). Tot slot, hoewel het proces van onderzoek doen in de R&D-groep geen object van studie is
geweest, constateren de leden dat het op systematische wijze ontwerpen, uitproberen en evalueren
van een innovatie zijn vruchten afwerpt en heeft bijgedragen aan een onderzoekende cultuur op
basisschool De Buitenburcht.
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Kritische beschouwing
Als we uitzoomen van dit specifieke voorbeeld naar alle R&D-groepen, zien we dat het heterogene
karakter op verschillende manieren doorwerkt in de R&D-groep als professionele leergemeenschap.
Allereerst is er sprake van doorwerking in de manier waarop de dialoog- en feedbackfunctie van
praktijkgericht onderzoek vorm krijgen. Tijdens het onderzoek wordt er met en van elkaar geleerd,
zowel op het gebied van onderzoek uitvoeren als met betrekking tot een inhoudelijk domein. De
heterogeniteit van de onderzoeksgroep draagt er toe bij dat meerdere perspectieven en meerdere
vormen van kennis ingebracht worden en dat betrokkenen beschikken over heel diverse, deels elkaar
overlappende en deels elkaar aanvullende expertise. De inbreng van leraren is vaak in hoge mate
praktijkgerelateerd van aard, die van de senior onderzoeker methodologisch en die van de docenten
en studenten meer theoretisch. Studenten van de academische pabo worden in flankerend onderwijs
toegerust om mee te denken vanuit het perspectief van de kwaliteit van het onderzoek; zij nemen
ook regelmatig dit perspectief in. Om het verbinden van perspectieven, kennis en expertise te realiseren is het nodig voldoende ruimte te creëren voor diepgaande dialoog.
De heterogeniteit van de R&D-groep werkt ook door op de persoonlijke professionele ontwikkeling
van R&D-groepsleden. De heterogeniteit wakkert 'als vanzelf' het benaderen van een onderwerp
vanuit meerdere perspectieven aan. De persoonlijke professionele ontwikkeling hangt samen met het
perspectief van waaruit een onderzoeker participeert in een R&D-groep. Een student schrijft in een
reflectieverslag over het participeren in een R&D-groep:
Door het participeren ga ik meer denken over het onderwijs van de toekomst en mijn visie
op goed onderwijs. Hoe vind ik het onderwijs nu? Wat wil ik bereiken in het onderwijs?
Hoe denk ik dit het beste te kunnen doen? Wat is er al aan informatie? Al met al verbreedt
het je blik.

Een leraar schrijft in een evaluatieverslag over wat de onderzoekersrol haar persoonlijk heeft
opgeleverd:
Je kijkt verder, het is verdiepend, je legt dingen gestructureerd vast.

De heterogeniteit van een R&D-groep levert ook uitdagingen op, zoals het realiseren van 'langzame
tijd' (Jansen, Van Popta, & Van Laar, 2016). Tijd wordt vaak moeizaam vrijgemaakt; het primaire
proces gaat voor. Leraren en docenten leren hierin van elkaar welke prioriteiten je kunt stellen om
met 'langzame vragen' bezig te kunnen zijn. Een andere uitdaging vormt de hoge mate van verschil in
ervaring met onderzoek doen. Wat voor een senior onderzoeker vanzelfsprekend lijkt, is dat voor
andere onderzoekers niet. Een studentonderzoeker:
Het [participeren in een R&D-groep] daagt me uit om te leren omgaan met iets dat nog
onzeker is, zoals de uitkomst van het onderzoek.

Niet alleen in het beschreven voorbeeld, maar ook in andere R&D-groepen staat het realiseren van
zowel praktische relevantie als methodische grondigheid soms onder spanning. Het aan beide kwaliteitseisen willen voldoen en tegelijkertijd het proces van samen onderzoeken goed laten verlopen
vraagt van ieder een sensitiviteit voor de behoeften van anderen. Voor alle R&D-groepsleden is de
praktische relevantie 'de stip op de horizon'; uitkomsten moeten ook daadwerkelijk gebruikt worden.
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Over de weg er naartoe bestaan soms verschillende beelden en er doen zich regelmatig dilemma's
voor. Zo kan het voorkomen dat een senior onderzoeker graag bestaande onderzoeksinstrumenten
-passend bij de te beantwoorden vraag- grondig wil bestuderen voordat er een keuze gemaakt wordt
of besloten wordt zelf een instrument te ontwikkelen, terwijl andere onderzoekers de behoefte
hebben snel aan de gang te gaan met dataverzameling. De senior onderzoeker moet dan bespreekbaar maken wat er in methodisch opzicht nodig is en daarbij sensitief zijn voor het belang van de
voortgang van het proces. Een bepaalde mate van sensitiviteit bij alle R&D-groep leden voor wat
in het moment nodig is lijkt een belangrijke factor voor het als R&D-groep succesvol uitvoeren van
praktijkgericht onderzoek.

Tot slot
De eerste ervaringen met R&D-groepen zijn veelbelovend. Het lijkt een krachtige manier van werken
om de doelen van een leerwerkgemeenschap te realiseren. Een heterogeen samengestelde onderzoeksgroep creëert mogelijkheden om zowel de methodische grondigheid als praktische relevantie in
alle fasen van het onderzoek goed voor ogen te houden, en zo onderzoek met impact te realiseren.
Een schoolleider schreef, terugkijkend op zijn eerste jaar werken als lid van een R&D-groep:
Wij gaan - graag - door met ons onderzoek en experiment. Dat vind ik zo mooi aan dit traject:
het is geen onderzoek om het onderzoek, maar heel direct gekoppeld aan ons handelen.

Gelijkwaardigheid in inbreng van alle onderzoekers, ruimte voor diepgaande dialoog en een hoge
mate van sensitiviteit voor behoeften van anderen lijken belangrijke factoren voor het realiseren
van 'kennis die werkt'.
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Deel III
Het waarborgen
van (de opbrengsten
van) onderzoek

Hoofdstuk 10

Hoe waarborg je onderzoek op de
lerarenopleiding?

Samenvatting

Inge Placklé, Hogeschool PXL Hasselt & Vrije Universiteit Brussel
Karen Reekmans, Hogeschool PXL Hasselt
Wouter Hustinx, Hogeschool PXL Hasselt
Met deze bijdrage hopen we de discussie te starten over hoe je onderzoek duurzaam kan
borgen in een lerarenopleiding. Het belang van onderzoek ontlenen we in eerste instantie
aan het Europees en Vlaams beleid ten aanzien van de lerarenopleiding. We plaatsen
onderzoek in een holistische aanpak van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders,
waarbij sterk wordt ingezet op het professioneel leren van lerarenopleiders met in het
bijzonder de rol van onderzoekende professional binnen het team. We geven vervolgens
aan hoe het creëren van een stimulerende onderzoekscultuur en het investeren in een
faciliterende en ondersteunende infrastructuur kunnen bijdragen tot het waarborgen van
onderzoek in de lerarenopleiding.

Inzetten op professionele ontwikkeling van lerarenopleiders binnen de rol van
onderzoeker
De lerarenopleider speelt een cruciale rol in de educatieve keten en fungeert als belangrijke
katalysator in het proces dat hoogwaardig onderwijs moet onderhouden en optimaliseren.
Volgens een Europese expertgroep die zich in 2013 boog over de specifieke kenmerken van de
lerarenopleiding moeten lerarenopleiders daarbinnen enerzijds beschikken over vakdidactische
kennis met betrekking tot hun eigen expertise (first order teacher competences), anderzijds
hebben zij inzicht in hoe (toekomstige) leraren leren en hoe ze zich ontwikkelen tot bekwame
leraren (second order teacher competences). Daarbij is een onderzoekende houding van cruciaal
belang (Europese Commissie, 2013).
Gelijklopend met deze studie formuleerde de Vlaamse beleidsgroep 'Lerarenopleiders' hun
gezichtspunten inzake de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Met name het
theoretisch kunnen onderbouwen van het eigen handelen en het ontwikkelen van een onderzoekende houding zijn daarbinnen belangrijke elementen (Departement Onderwijs & Vorming,
2014, p. 10). De conceptnota 'Lerarenopleidingen Versterken' van de Vlaamse Regering (2016)
gaat nog verder en stipuleert dat naast het opleiden van leraren ook praktijkgericht (vak)didactisch onderzoek een taak is van elke lerarenopleiding.
Tack en Vanderlinde (2014) stellen de ontwikkeling van een onderzoekende houding voorop in
de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Een onderzoekende houding wordt gedefinieerd als de grondhouding om zich te engageren in onderzoek, waarbij er de bereidheid is om
onderzoek te doen (affectieve aspect), de deskundigheid om zich te engageren in onderzoek
(cognitieve aspect) en attent te zijn voor onderzoekskansen die zich voordoen (gedragsaspect).
Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het leren van leerlingen en
aspirant-leraren is levenslange professionele ontwikkeling van lerarenopleiders noodzakelijk en
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vanzelfsprekend. Lerarenopleiders ontwikkelen binnen hun professionele identiteit een
gemeenschappelijke basis die betrekking heeft op een zestal rollen: leraar van leraren, begeleider, onderzoeker, curriculumontwikkelaar, poortwachter en bruggenbouwer (Lunenberg,
Dengerink en Korthagen, 2013). Onderzoek is voor de lerarenopleider niet alleen van belang
wanneer hij de rol van onderzoeker heeft, maar kan ook worden gezien als ondersteunend voor
de invulling van de andere rollen. Zo moet hij aspirant-leraren begeleiden bij hun onderzoeksprojecten (leraar van leraren, begeleider) en bewerkstelligen dat alleen bekwame leraren afstuderen (poortwachter). Daarnaast dient hij uitkomsten van onderzoek te verankeren in het
curriculum (curriculumontwikkelaar). Het werkveld is partner in het praktijkgericht onderzoek
(bruggenbouwer). De lerarenopleider als onderzoeker hoort in al deze rollen 'zichtbaar' te zijn
voor studenten. Het didactisch handelen van de lerarenopleider is in overeenstemming met
het didactisch handelen dat zij of hij wil bevorderen bij de (aanstaande) leraren (Swennen, Korthagen, & Lunenberg, 2004). Dit noemen we 'congruent opleiden'. Van lerarenopleiders wordt
verwacht dat ze ook in hun rol als onderzoeker model staan voor aspirant-leraren en hun eigen
handelen expliciteren en onderbouwen (Loughran, 2014).
In het VELOV Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders (2015) - de Vlaamse variant
van de VELON Beroepsstandaard (2012) - wordt deze gemeenschappelijke basis aangevuld
met een grondslag, een rol als teamlid en als wereldburger. Het begrip grondslag verwijst naar
congruentie, meesterschap, handelingsrepertoire, achtergrondkennis, bewustzijn, communicatie, helikopterperspectief en innovatie. De lerarenopleider als teamlid is een rol die de andere
schraagt, lerarenopleiders hebben als team immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
de professionele ontwikkeling van hun aspirant-leraren. Het wereldburgerschap duidt op de
contextuele realiteit waarbinnen de lerarenopleider dient te opereren.
Het Ontwikkelingsprofiel biedt lerarenopleiders een gedeelde taal om het over de professionele
ontwikkeling te hebben en dus ook over de rol als onderzoekende professional (Willemse &
Boei, 2013; Tack, 2017; VELOV, 2015). In Figuur 1 stellen we de professionele ruimte van lerarenopleiders visueel voor.
De verruimde verwachtingen ten aanzien van de professionaliteit van de lerarenopleider
vergen een continue professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. De meeste lerarenopleiders - ongeacht de fase in hun carrière - geven aan behoefte te hebben aan langdurige professionaliseringsinitiatieven die nauw gelinkt zijn aan hun eigen praktijk en worden gerealiseerd
in samenwerking met (internationale) collega's (Placklé, Cools en Meeuws, 2015). Heel wat
lerarenopleiders benadrukken de nood aan professionaliseringsinitiatieven die focussen op
het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het ontplooien van de rol van lerarenopleider-onderzoeker (VELOV, 2015). Het ontplooien van deze rol kan niet enkel gerealiseerd
worden binnen de context van de afzonderlijke lerarenopleidingen, maar het is evenzeer nodig
om vanuit nationaal niveau ondersteunende structuren te voorzien (Murray, 2010).
In Vlaanderen werd hiertoe recentelijk een 'Opleiding voor Lerarenopleiders' uitgetekend,
waarbij VELOV een voortrekkersrol speelde. De 'Opleiding voor Lerarenopleiders' zet in op
de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, met bijzondere aandacht voor het aspect
van onderzoekende professional. Een opleidingsonderdeel over praktijkonderzoek is daarbij
evident. In dit opleidingsonderdeel doorlopen lerarenopleiders onder begeleiding de verschillende fasen van praktijkonderzoek. Ze voeren zelf een onderzoek uit vanuit een persoonlijke
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leervraag geënt op de eigen
professionele praktijk.
Het praktijkonderzoek
heeft hierbij telkens een
drieledige doelstelling:
(1) de eigen (vakdidactische) praktijk verbeteren,
(2) een bijdrage leveren
aan de kennisbasis van
de lerarenopleidingen, en
(3) studenten coachen bij
het ontwikkelen van een
onderzoekende houding
en bij het opzetten van
hun praktijkonderzoek.
Deelnemers maken kennis
met praktijkonderzoek
als methode om de kloof
tussen onderwijspraktijk
en onderwijsonderzoek te
overbruggen, om sterkere
Figuur 1. Professionele ruimte van lerarenopleiders
onderzoeksvaardigheden
(Placklé, Cools, & Meeus, 2015, p.11.)
te ontwikkelen en om
praktijkonderzoek te leren kennen als professionaliseringsstrategie (Tack & Vanderlinde, 2016).
Tijdens groepssessies wisselen de deelnemers hun ervaringen uit met andere collega-opleiders.
Concreet betekent dit dat er ruimte is voor overleg tussen de deelnemers, vragen en reflectie,
maar tegelijkertijd worden er ook belangrijke inhoudelijke begrippenkaders en methodologische handvatten aangeboden. Er wordt steeds gewerkt met aandacht voor de second-order
competentie: hoe transfereert de lerarenopleider binnen zijn lerarenopleiding de gehanteerde
coachingstechnieken voor de begeleiding van toekomstige leraren bij hun praktijkonderzoek
of bij het stimuleren van een onderzoekende houding. Nationale ondersteuning bij de professionele ontwikkeling van onderzoekende lerarenopleiders is essentieel. Deze dient hand in
hand te gaan met het creëren van een onderzoekscultuur binnen de eigen instelling en het
ondersteunen van onderzoek en systematische professionele ontwikkeling binnen het team.

Creëren van een onderzoekscultuur
Het waarborgen van onderzoek in de lerarenopleiding gebeurt het best wanneer het is ingebed
in een stimulerende onderzoekscultuur die breed gedragen is binnen de ganse lerarenopleiding.
Enerzijds hebben lerarenopleiders nood aan een duidelijk kader met transparante structuren
en voorgeschreven procedures en methodieken met betrekking tot onderzoeksprojecten
(Snoeck, Swennen en Van der Klink, 2011), anderzijds is een onderzoeksklimaat van samenwerking, coaching en waardering cruciaal. Lerarenopleiders moeten vrij ervaringen en opvattingen kunnen delen binnen een cultuur van openheid, vertrouwen en veiligheid (Ben-Perez,
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Kleeman, Reichenberg, & Shimoni, 2010), die hen tegelijkertijd uitdaagt om hun opvattingen
in vraag te stellen en risico's nemen om nieuwe praktijken uit te proberen. Om deze processen
te ondersteunen, is het belangrijk een omgeving uit te bouwen die het leren in team faciliteert
en de transfer van nieuwe inzichten mogelijk maakt. Internationaal gezien ontbreekt in vele
lerarenopleidingen een dergelijke onderzoekscultuur (Berry, Geursen, & Lunenberg, 2016).

Heldere visie ten aanzien van onderzoek in de lerarenopleiding:
Bottom up meets topdown
De nieuwe rol van lerarenopleider als onderzoekende professional noodzaakt lerarenopleiders
een gedeelde visie ten aanzien van onderzoek te ontwikkelen (Willemse
& Boei, 2013). Een sterke hogeschool brede visie ten aanzien van onderzoek biedt een goede basis om de dialoog daarover aan te gaan en deze
Een
te concretiseren in een gedragen beleidstekst. Een expliciete visie biedt
gedeelde visie
een gezamenlijke taal om onderzoek vorm te geven.
op onderzoek
is van groot
belang.

‘Bottom up’ en ‘top down’ beleid werken daarbij hand in hand. We
illustreren hoe dit aangepakt werd aan de Hogeschool PXL (Hasselt).
Uitgaande van de hogeschool brede visie van de Hogeschool PXL ten
aanzien van onderzoek, formuleerden lerarenopleiders en leidinggevenden
een eigen, maar 'evidence-informed' visie op voor de lerarenopleiding PXL-Education. Hierin is
een sterke focus aanwezig op de lerarenopleider als onderzoekende professional die zijn praktijk vanuit een onderzoekende houding vormgeeft, om zo het leren te optimaliseren tot in de
vierde macht: het leren van leerlingen, het professioneel leren van aspirant-leerkrachten, leerkrachten en het leren van de lerarenopleiders (Placklé, Tondeur, Willegems, & Engels, 2017).

Visie onderzoek in de lerarenopleiding PXL
ONTWIKKELEN VAN EEN ONDERZOEKENDE HOUDING
Het ontwikkelen van een onderzoekende houding van lerarenopleiders, junior-leraren en
leraren vormt de basis van de rol van lerarenopleider als onderzoekende professional. De onderzoekende houding is er steeds op gericht de praktijk te optimaliseren en is gericht op het leren
tot in de vierde macht: het leren van leerlingen, het professioneel leren van junior leerkrachten,
leerkrachten en het leren van de lerarenopleider. Het verbeteren van het leren van leerlingen
en junior-leraren vormt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team en werkveld.
Inherent verbonden met de onderzoekende houding is de grote verwevenheid van onderzoek
met het onderwijs: de focus van het onderzoek op het optimaliseren van het leren, draagt bij
tot het innoveren van de onderwijspraktijk.
Congruent opleiden
Voor de lerarenopleider wiens kernopdracht een leraar van leraren is; impliceert dit 'tweedeorde onderwijzen' (Murray & Male, 2005) over de onderzoekende houding. Het dubbel
niveau van de lerarenopleider als onderzoekende professional betekent dat lerarenopleider
zelf vanuit een onderzoekende houding zijn praktijk vormgeeft. De lerarenopleider staat hier
model voor collega's en aspirant-leraren en moet het eigen handelen kunnen expliciteren en
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onderbouwen. Het is belangrijk dat studenten zien dat de lerarenopleider procesgericht te
werk gaat en zich als lerende kwetsbaar durft op te stellen. Dit dubbel niveau van leraren
opleiden veronderstelt daarom een deskundigheid op het vlak van de onderzoekende
professional, die verschilt van andere opleidingen in het hoger onderwijs.
Onderzoekende houding in de praktijk
Bij de invulling van de onderzoekende houding, hanteren we een onderscheid tussen leraren
als eindgebruikers van onderzoek en de leraren als actieve onderzoekers (Reekmans, Beunckens, & Hendrix, 2015). Leraren als eindgebruikers van onderzoek houden systematisch vakliteratuur bij, niet alleen over hun vak, maar ook over onderwijs en opleiden. Ze hebben
inzicht in de manier waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt. Ze gebruiken de
inzichten om zelf bij te blijven, maar ook ter ondersteuning van de invulling van hun
verschillende professionele rollen. Omdat lerarenopleiders model staan voor (toekomstige)
leraren wordt er van hen verwacht dat ze hun eigen handelen expliciteren en onderbouwen
(Loughran, 2014). Het gaat dus om de wetenschappelijke onderbouwing van de keuzes in
de opleiding.
Lerarenopleiders als actieve onderzoekers doen praktijkgericht onderzoek om het professioneel leren te optimaliseren door inzicht te verwerven in hun professioneel handelen, in de
mechanismen van de opleiding en in de ontwikkeling van toekomstige leraren en leerlingen.
Praktijkgericht onderzoek wordt gedefinieerd als alle vormen van onderzoek die vertrekken
van praktijkvragen of problemen en daarop een passend antwoord zoeken (Geerdink, Jansen,
& Pool, 2008). Dankzij actief praktijkonderzoek kan het professioneel leren aansluiten bij de
praktijk van de lerarenopleider (Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2014; Kelchtermans,
Vanassche, & Deketelaere, 2013).
Cocreatie is het sleutelwoord
We streven naar cocreatie: het intensief samenwerken van lerarenopleiders, studenten en het
werkveld met als doel met zijn allen te groeien als professional. Om aan cocreatie te kunnen
doen is het nodig om met partnerscholen nauw af te stemmen en een flexibele aanpak te
ontwikkelen waarbij 'samen opleiden' en 'samen leren' hand in hand gaan. De lerarenopleider neemt hier de rol op als bruggenbouwer, waarbij hij de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen probeert te faciliteren (Willegems, Consuegra, Struyven, & Engels, 2016).
Door (aspirant-)leraren samen met ervaren leraren en lerarenopleiders heel systematisch een
onderzoeksproces te laten doorlopen, bereiden we studenten vanaf hun start voor op effectieve vormen van professioneel leren. Het praktijkgericht onderzoek wordt opgezet vanuit
de professionele leernoden van het team, de individuele lerarenopleider of het werkveld en
is steeds gericht op het optimaliseren van het leren van (junior-)leraren en leerlingen. Ook
kleine leervragen kunnen hier betekenisvol zijn voor de onderwijspraktijk.
Praktijkgericht onderzoek wordt maximaal ingebed in het onderwijs en draagt bij tot de
implementatie van nieuwe kennis in het curriculum, tot de professionele groei van lectoren
en tot onderzoekende leerervaringen voor de studenten. De resultaten zijn betekenisvol en
vernieuwend voor de onderwijspraktijk, omdat de onderzoeksactiviteiten nauw aansluiten
bij de dagelijkse praktijken en bekommernissen van lerarenopleiders (Geerdink, Boei,
Willemse, Kools, & Van Vlokhoven, 2016; Loughran, 2014).
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Om diepgaande expertise te kunnen opbouwen, heeft PXL-Education (collaboratief) praktijkgericht onderzoek verankerd in duidelijke speerpunten met focus op het optimaliseren van
leerprocessen: taal in de meertalige klas, gedifferentieerd leren in een digitale wereld en
bewegen, sport & coaching.
Optimale kennisdeling
Onderzoekers vormen géén afzonderlijke entiteit in de lerarenopleiding. Een optimale
kennisdeling en samenwerkende cultuur binnen het ganse team is noodzakelijk, dit met het
oog op het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het leren van
het team, de (aspirant-)leraar en zijn toekomstige leerlingen. De lerarenopleiding neemt ook
hier haar voorbeeldfunctie voor (aspirant-)leraren op: samen verantwoordelijkheid dragen
voor een groep leerlingen. De verankering van onderwijsinnovatie in het curriculum van
de opleiding draagt bij tot de kwaliteitszorg van de lerarenopleiding.
Ook ruimere kennisdeling met collega-lerarenopleiders van andere instellingen wordt aangemoedigd, zoals het presenteren en in discussie gaan over resultaten op (internationale)
conferenties, bijvoorbeeld op de VELOV-, VELON-, EAPRIL- of ATEE-conferenties en publiceren in professionele tijdschriften. Op die manier dragen de bevindingen bij tot gedeelde,
onderbouwde inzichten en worden opleiders tevens gestimuleerd de nieuwe inzichten
kritisch te bekijken en in vraag te stellen. Ook het werkveld dient de ontwikkelde expertise
te valoriseren. Door in gesprek te gaan ondervang je dat lerarenopleiders (vaak onbewust)
blijven steken in hun eigen discours (Tack, 2017).
Multidisciplinaire en internationale benadering
Hoe lerarenopleiders zich verhouden tot de ruimere maatschappij, en meer concreet tot
andere disciplines of andere culturen, is betekenisvol voor het engagement van toekomstige
leraren. Ook hier leiden we congruent in op. Multidisciplinaire of internationale onderzoekende teams kunnen daarenboven voorzien in een meer holistische en dieper begrip van de
eigen praktijk (Pithouse-Morgan en Samaras, 2015). Samenwerken binnen zulke teams wordt
gezien als een kans op verbreding en verdieping van het professioneel leren van lerarenopleider en student.

Inzetten op onderzoekende teams
Samenwerking binnen een onderzoekend team is een belangrijke succesfactor (Griffith, Thompson, & Hryniewicz, 2010), maar weinig studies hebben de samenwerking op zich onderzocht
(Pithouse-Morgan & Samaras, 2015). Het opzetten van een leergemeenschap zoals een 'Community of Inquiry' biedt lerarenopleiders ondersteuning bij het vormen van hun identiteit als
onderzoeker, ondersteuning voor individuele groei en groei als team. In een Community of
Inquiry werken lerarenopleiders samen als een onderzoekend team rond een gedeeld praktijkprobleem of bekommernis (Cochran-Smith, 2003; Cochran-Smith & Lytle, 2009). Het vinden van
een gedeelde bekommernis is hierbij een belangrijk vertrekpunt dat de lerarenopleiders bindt
(Patton & Parker, 2017). Door aan de slag te gaan vanuit een eigen praktijkprobleem dat inspeelt
op de eigen noden, wordt de inhoud en het proces betekenisvol voor de lerarenopleider en
ervaart hij eigenaarschap (Loughran, 2014; Vanassche, 2014).
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Deelnemers worden uitgenodigd om bij te dragen aan het discours, elk vanuit hun expertise en
talenten. Een facilitator ondersteunt dit proces en kan zelf ondersteund worden door een critical
friend. De facilitator is best een ervaren lerarenopleider, met ervaring in praktijkonderzoek, en is
hierin een rolmodel (Griffiths et al, 2010; Vanassche & Kelchtermans, 2015). Naast emotionele
steun, biedt de facilitator passende methodologische ondersteuning. Hij gaat
(mee) op zoek naar passende methoden, theoretische referentiekaders,
inhoudelijk experten, aanvullende hulpbronnen (Lunenberg, DengeEen ‘community
rink en Korthagen, 2014). Het bieden van ondersteuning op maat van
of inquiry’ is
de specifieke noden van lerarenopleiders is hierbij cruciaal (Kelchterondersteunend
mans, Vanassche, & Deketelaere, 2014).
voor lerarenDe relatie tussen de deelnemers is een belangrijke succesfactor (Hadar
opleiders.
& Brody, 2010). De community biedt een veilige, niet-beoordelende
context om onzekerheden te delen en vragen te stellen over de eigen praktijk. Het open overleg tilt het individuele professioneel leren tot het niveau van samen leren in
team. Tevens wordt de eigen ontwikkeling verbonden met de kennisontwikkeling van het team
wat de kans op effectieve professionalisering verhoogt (Barak, Gidron, & Turniansky, 2010).
Binnen de lerarenopleiding van PXL gaven lerarenopleiders aan zich te willen professionaliseren in de rol van onderzoeker binnen onderzoekende teams. Deze "bottom up" vraag werd
opgepikt door het beleid, waarna onderzoekende teams, een facilitator en een critical friend aan
de slag konden. De critical friend was in deze een expert in self-study research. We zoomen hier
in op enkele specifieke noden die lerarenopleiders formuleerden.
 Begeleiden van onderzoeksvaardigheden studenten
Beroepssituaties uit de eigen praktijk worden als context gekozen om de vaardigheden
te trainen. Vertrekkende vanuit de eigen coachingspraktijk worden ondersteunende
referentiekaders aangeboden door een expert-coach binnen de opleiding. Deze persoon
coacht de collega's die zich hierop willen toeleggen en organiseert intervisiesessies ten
aanzien van werkzorgen die de deelnemers ervaren tijdens hun coaching.
 Co-teaching first and second order teaching
Een lerarenopleider geeft een les over de onderzoekende houding als leraar, een andere
lerarenopleider expliciteert het waarom van de aanpak naar de studenten toe en gaat samen
met de studenten opzoek naar het waarom van de gekozen aanpak. De aanpak vergt het
afstand doen van de rol van expert naar een rol als lerende. Het scheiden van 'first' and
'second order teaching' faciliteert inzicht in de dubbele gelaagdheid van het opleiden van
aspirant-leraren (Loughran en Berry, 2005).

Heldere verwachtingen
Te vaak blijven verwachtingen ten aanzien van onderzoek in de lerarenopleiding impliciet.
Ze worden als evident ervaren door lerarenopleiders met onderzoekservaring, maar zijn
dit niet voor opleiders voor wie de rol van onderzoeker nieuw is. Het is daarom cruciaal dat
verwachtingen expliciet worden gemaakt (Borg & Alshumaimeri, 2012; Lunenberg, Dengerink,
& Korthagen, 2014).Om de verwachtingen in een praktijkgericht onderzoek scherp te krijgen,
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Innovatie in de sector

Wetenschappelijke output

Kwaliteitsvol
praktijkgericht
onderzoek

Professionalisering van het onderwijs
Lectoren & Studenten

hanteren we in de Hogeschool
PXL een schema met drie
hoofdcomponenten: professionalisering van het onderwijs,
innovatie in de sector en een
wetenschappelijke output
(zie Figuur 2).
De lerarenopleiding heeft
er tevens voor gekozen zich
toe te leggen op speerpunten,
waardoor professioneel kapitaal duurzaam kan worden
opgebouwd.

Kwaliteitsvol praktijkgericht
onderzoek zet in op drie pijlers.
'Innovatie in de sector' staat
voor de actieve rol die we opnemen in de ontwikkeling en
Figuur 2. Kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek in
verankering van onderwijsinHogeschool PXL.
novatie in het brede werkveld.
'Wetenschappelijke output' wordt gecommuniceerd aan belanghebbenden via bijdragen op
congressen en studiedagen. Ten slotte is kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek vooral belangrijk om de deskundigheid van leraren(opleiders) blijvend te garanderen, zoals vermeld in de
pijler 'Professionalisering van het onderwijs'. Een kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek integreert elk van de drie componenten, met ruimte voor accentverschillen tussen projecten.
Voorbeeld: Het speerpuntproject 'taalCULTuur'
Het onderzoeksproject taalCULTuur is een praktijkgericht kwalitatief ontwerponderzoek gericht op
taalstimulering in een meertalige klascontext. Er werd gekozen voor cocreatie in design teams van
onderzoekers en studenten uit drie verschillende departementen, met name PXL-Education lager
onderwijs, PXL-Music en PXL-MAD (beeldende kunsten). Alle actoren waren evenwaardige partners
die vanuit hun eigen expertise, discipline en talenten werden uitgedaagd om een muzische
workshop te ontwikkelen met als doel de schooltaal Nederlands aan te leren aan meertalige
kinderen. Om de verankering in het werkveld te verzekeren werd gekozen voor participatief
onderzoek samen met meertalige scholen in de provincies Limburg en Luik (innovatie in de sector).
Er werd voor deze opzet gekozen om de output van het onderzoeksproject te verankeren in het
werkveld dankzij de samenwerking tussen lerarenopleiders-onderzoekers, leraren en toekomstige
leraren (Willegems, Consuegra, Struyven, & Engels, 2016).
Het kader taalCULTuur dat door drie onderzoekers werd uitgetekend op basis van raakvlakken
tussen taal, beeld, muziek, drama en actief leren (Reekmans, Roden, & Nauwelaerts, 2016) diende
als uitgangspunt voor de keuzes die elk ontwerpteam maakte voor zijn muzische workshops. Uit
onderzoek blijkt dat kinderen beter leren van visueel en beeldend onderwijs dan van louter verbaal
onderwijs (Marzano, geciteerd door Reekmans, Roden, & Nauwelaerts, 2017). De begeleiding van
de studenten tijdens het ontwerponderzoek gebeurde in vier fasen: een brainstormsessie
voorafgegaan door een praktijkoefening in een taal die ze niet beheersten en een toelichting bij het
kader taalCULTuur, kritische reflectie op het eerste concept van hun interdisciplinaire workshop, een
eerste doorloop van hun workshop samen met peers in de vorm van microteaching en de kritische
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analyse van de try-outs in de meertalige scholen door de onderzoekers, de klasmentoren en
de studenten zelf in de vorm van observatie ter plekke of videoanalyse na uitvoering. De tussentijdse resultaten werden besproken met critical friends en voorgelegd aan expertgroepen.
Uit de reflecties van de studenten blijkt dat de methodiek van ontwerponderzoek hen hielp om
doelgericht te experimenteren tijdens het onderzoeksproces. Doordat iedereen vanuit zijn eigen
manier van denken een evenwaardige inbreng deed in de creatie en uitvoering van de workshop,
werden de studenten enerzijds uitgenodigd in overleg keuzes te maken en eventueel afstand te
nemen van eigen routines. Opvallend was dat studenten na afloop aangaven dat het simultaan
inzetten op verschillende sporen de invulling van hun workshops heeft verrijkt. Ze leerden kritisch
reflecteren en leerden anders te kijken naar hun partners. De lerarenopleiders vertaalden de
vernieuwende inzichten naar hun eigen onderwijspraktijk, zodat de werkcolleges onderzoeksgebaseerd werden ingevuld (professionalisering van het onderwijs). De opgedane kennis werd
tijdens opleidingsraden en ontmoetingsmomenten met andere onderzoekers gedeeld
(wetenschappelijke output).
Voor deze vorm van participatief onderzoek is een hoge vorm van autonomie, flexibiliteit en
vaardigheden voor samenwerken en onderhandelen vereist van onderzoeker en student. Om
studenten gericht voor te bereiden op dit onderzoeksproces zijn deze competenties al sinds jaar
en dag ingebed in het curriculum van de lerarenopleiding PXL-Education lager onderwijs. Specifiek
voor onderzoekscompetenties worden zowel de onderzoeksstappen als de onderzoekende houding
na een eerste bewustmakingsfase over de meerwaarde van onderzoek voor de eigen lespraktijk in
semester 1 van het curriculum, systematisch ingeoefend in de verschillende modules van de
lerarenopleiding (Reekmans, Beunkens en Hendrix, 2015).
Voor het opleidingsonderdeel 'kritisch in de samenleving' werd in het nieuwe curriculum een kleinschalig mini-onderzoek opgenomen waarbij alle aspecten van actief onderzoek op een termijn van
tien weken aan bod komen in de vorm van een actueel maatschappelijk vraagstuk. In groepjes van
vier studenten worden de verschillende onderzoeksstappen uitgevoerd op uitvoerend niveau.
Tijdens discussie-georiënteerde contactmomenten wordt er gereflecteerd over het procesverloop
(Reekmans, Beunkens, & Hendrix, 2015).
Hoewel lerarenopleiders veel belang hechten aan een kritische reflectieve houding voor de verbetering van de onderwijspraktijk, doen de meesten van hen zelf niet actief aan praktijkonderzoek
om het eigen professioneel handelen te verbeteren. Een toelichting bij de onderzoeksvisie, de
groeistappen in de leerlijn onderzoek en de vooropgestelde eindcompetenties van de bachelorproef worden niet voor alle betrokken lerarenopleiders als transparant ervaren. Daarom namen
ervaren en minder ervaren lerarenopleiders die als promotor werden aangeduid voor de begeleiding
van studenten voor hun bachelorproef deel aan intervisiesessies. Deze overlegmomenten hadden
als doel het onderzoeksproces van de studenten te optimaliseren dankzij het geven van concrete
feedback gekoppeld aan de vooropgestelde competenties voor de leraar als onderzoeker. Op basis
van fragmenten uit onderzoeksrapporten van studenten, werd er feedback geformuleerd.
Deze aanpak werd als zinvol ervaren door de betrokken promotoren en gaf hen meer inzicht en
ondersteuning om studenten te begeleiden bij hun bachelorproef. De meerwaarde van informeel
leren van en met collega's blijkt ook uit onderzoek van (Lunenberg, Korthagen, & Dengerink, 2013).

Investeer in faciliterende en ondersteunende infrastructuur
Een faciliterende en ondersteunende infrastructuur is cruciaal in het waarborgen van onderzoek in de lerarenopleiding (Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2014; Willemse & Boei, 2013).
Een faciliterende en ondersteunende infrastructuur verwijst naar ondersteunende structuren,
middelen, toegang tot bronnen en een ondersteunend, waarderend beleid (Tack, 2017). Lerarenopleiders ervaren de onderzoeksinfrastructuur veelal als beperkt aanwezig in de lerarenopleiding (Willemse & Boei, 2013; Tack, 2017).
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Een beleid dat tijd en ruimte (financieel) voorziet om aan professionele ontwikkeling te doen, is
een voorwaarde om aan onderzoek te doen (Lunenberg et al., 2013; Placklé et al., 2015). Zo heeft
de medewerker structureel tijd voor onderzoek en blijft deze tijd gewaarborgd voor het onderzoeksluik (Griffiths et al, 2010). Dit is nodig omdat de rol van onderzoekende professional vaak
in schril contrast staat met de hectiek van de dagelijkse praktijk van lerarenopleiders (Jaruszewics & Landrus, 2005). Drukke onderwijsopdrachten, stagebezoeken,… die een onmiddellijke
actie vergen, krijgen voorrang.
We geven aan hoe Hogeschool PXL als motor en facilitator fungeert in het bieden van ondersteunende infrastructuur. Daarom wordt de instapdrempel om aan onderzoek te doen door de
Hogeschool PXL bewust laag gehouden. PXL streeft ernaar om medewerkers eerst onderzoekservaring te laten opdoen in een 'kleiner' project, met name een onderwijsinnovatiepilot voor
het eigen curriculum of een focusproject i.s.m. studenten. Van hieruit kan een medewerker
doorgroeien naar een 'groter' project, met name een speerpuntproject gericht op onderwijsinnovatie in de eigen opleiding of een onderwijsonderzoeksproject gericht op de ontwikkeling
van onderwijskundige inzichten en toepassingen in het brede werkveld. De kleine projecten
fungeren als springplank naar een groter, intern project. Een groter, intern project fungeert
vanuit de onderzoeksvisie als springplank voor een groots, extern gesubsidieerd project, bij
voorkeur in een internationale context. Een collega die een onderwijsopdracht combineert met
een onderzoeksopdracht is een 'lerarenopleider-onderzoeker'. De combinatie van onderwijs
en onderzoek biedt een interessant perspectief voor het realiseren van onderwijsinnovatie in
de eigen opleidingen. Om het principe 'lerarenopleider-onderzoeker' de beste slaagkansen te
geven, voorziet de Hogeschool PXL vrije lesdagen in het lessenrooster ten belope van het
opdrachtpercentage.
Indien het een lerarenopleider-onderzoeker niet bevalt om praktijkgericht onderzoek te doen,
biedt PXL van tevoren de zekerheid dat de lerarenopleider de eerdere onderwijsopdracht terug
krijgt (of een gelijkaardige opdracht). De focus ligt enkel op het inhoudelijke werk. De financiële
administratie gebeurt door een centrale dienst.
De werkruimte voor lerarenopleider-onderzoekers nodigt uit tot overleg met andere onderzoekers. Deze werkruimte is gelegen in het gebouw van de lerarenopleiding. Lerarenopleideronderzoekers leren van elkaar binnen onderzoekende teams, de eigen opleiding of tijdens
hogeschoolbrede intervisiemomenten 'Onderzoek van PXL'. Tijdens een lunchmeeting van
één uur worden hier de aanpak en resultaten van telkens twee onderzoeksprojecten besproken.
Naarmate er meer en meer aandacht is voor onderzoek, evolueert de infrastructuur mee. In
Hogeschool PXL is in oktober 2017 een nieuwe, open onderzoeksinfrastructuur geopend waarin drie expertisecentra en de onderzoeksadministratie zetelen. Er is een geïntegreerde ruimte
voor studentenprojecten. Lerarenopleiders en studenten hebben toegang tot de courante
wetenschappelijke databases; onderzoekers krijgen toegang tot relevante software.
Lerarenopleiders geven grote noden weer op het vlak van professionalisering in eigen onderzoekscompetenties (Placklé et al., 2015). De directie Onderzoek en de directie Personeel van
hogeschool PXL komt aan deze noden tegemoet en werken een intern, formeel vormingsprogramma uit voor beginnende onderzoekers. Het gaat hier om elementen zoals projectmatig
werken, het uitschrijven van projectaanvragen, courante onderzoeksmethoden (kwantitatief:
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survey, kwalitatief: interview, focusgroep en dergelijke), Academic English,.. Deze interne opleiding is niet uitsluitend gericht op lerarenopleiders, maar op alle onderzoekers in de hogeschool.

Beter congruent opleiden als lerarenopleider-onderzoeker
Lerarenopleiders die vanuit een onderzoekende houding hun praktijk vormgeven, staan model
voor deze houding voor hun aspirant-leraren en voelen zich tevens beter in staat om praktijkonderzoek van hun studenten te begeleiden (Geerdink et al., 2016). Lerarenopleiders die in team
praktijkgericht onderzoek opzetten, leiden ook hier congruent op. Collaboratief praktijkonderzoek kan ook opgezet worden met aspirant-, beginnende en ervaren leraren, zoals binnen het
concept van de 'Onderzoekende School?!' (Willegems et al., 2016). Vanaf de start is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen van de community om het leren van leerlingen te verbeteren. De onderzoekende school doet een beroep op de onderzoekende houding
van een lerarenteam en aspirant-leraren. Het traject wil de nieuwsgierigheid van toekomstige,
beginnende en ervaren leraren prikkelen en hen laten stilstaan bij vragen die in hun klaspraktijk
echt relevant zijn. De rollen van de lerarenopleider als onderzoeker, maar tevens als bruggenbouwer tussen opleiding en school en sterke teamspeler, zijn hierbij essentieel (Willegems et al,
2016).

Uitdagingen voor de toekomst
In deze bijdrage legden we een sterke focus op de lerarenopleider die zijn praktijk vanuit een
onderzoekende houding vormgeeft, met als doel het optimaliseren van het leren tot in de vierde
macht. Dit impliceert congruent opleiden en intensief samenwerken van lerarenopleiders, aspirant-leraren en ruime werkveld en een continue professionele ondersteuning. We doen hierbij
een appel om de lerarenopleiding en partnerscholen vorm te geven vanuit een gezamenlijke
focus op het leren van leerlingen, aspirant-leraren en lerarenopleiders. Dit vergt een herdenken
van de organisatie en structuur van professioneel leren in de lerarenopleiding (Loughran, 2014;
Patton & Parker, 2017; Placklé, Willegems, Tondeur , & Engels, 2017). We duiden op het belang
van diepgaande reflectie bij de eigen praktijk, leren in onderzoekende teams, uitproberen in de
praktijk.
De spanningsvelden tussen de hectiek van de dagelijkse praktijk van lerarenopleiders enerzijds
en hun rol als onderzoeker anderzijds kregen nog onvoldoende aandacht in onderzoek en overstijgen deels de context van de instelling (Berry et al., 2016). Ze wijzen op de noodzaak van een
verdere reflectie ten aanzien van de gewenste, verruimde professionaliteit van de lerarenopleider enerzijds en anderzijds de mogelijkheid van het ontwikkelen en vormgeven van deze
rollen, in zijn dagelijkse praktijk als lerarenopleider (Lunenberg et al., 2014). We zien hier een rol
voor de beroepsgroep om die dialoog verder aan te gaan en een pro-actieve rol als stakeholder
op te nemen (Snoeck, Swennen, & Van der Klink, 2011).
Onderzoek waarborgen in de lerarenopleiding impliceert meer systematische aandacht voor de
onderzoekende houding en de verruimde professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, dit
zowel op internationaal en op Vlaams niveau, in afstemming met het niveau van de instelling
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(Tack, 2017). De verruimde professionaliteit van de lerarenopleider vereist een onderzoekende
houding als basis van waaruit de andere rollen worden ingevuld. Binnen de rol van ‘leraar van
leraren’ is het belangrijk om na te gaan en expliciet te maken wat de afwegingen achter de lespraktijk zijn. Dit impliceert dat lerarenopleiders een rol als actieve onderzoekers van hun eigen
praktijk opnemen (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Loughran, 2014; Tack, 2017). Parallel hiermee
is het nodig dat lerarenopleiders deze rol daadwerkelijk kunnen opnemen. Een 'Opleiding voor
Lerarenopleiders' draagt daartoe bij, maar dat kan enkel slagen mits nauwe afstemming met de
lerarenopleidingen, bijvoorbeeld op het vlak van een haalbare taakinvulling als lerarenopleider.
Ook binnen de lerarenopleiding zijn faciliterende en ondersteunende structuren cruciaal
(Willemse & Boei, 2013). Zo creëer je als lerarenopleiding niet alleen noodzakelijke condities die
tegemoet komen aan de verruimde professionaliteit van de lerarenopleider, maar ook condities
die onderzoek in de lerarenopleiding duurzaam kunnen verankeren en het leren van lerarenopleiders, het leren van (aspirant-) leraren en hun toekomstige leerlingen daadwerkelijk versterken.
Met dank aan Eline Vanassche, als critical friend, en de onderzoekende teams van PXL-Education
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Hoofdstuk 11

Professionalisering van lerarenopleiders
bij het doen en begeleiden van onderzoek

Samenvatting

Marieke Pillen, Katholieke Pabo Zwolle
Martijn Willemse, Hogeschool Windesheim Zwolle
Fer Boei, Hogeschool Windesheim Zwolle
De onderzoekende rol van lerarenopleiders in het hbo krijgt steeds meer aandacht.
Dat heeft gevolgen voor het onderzoeksbeleid van lerarenopleidingen, maar ook voor de
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders die soms nog weinig ervaring hebben met
het doen en begeleiden van onderzoek 1. Dit hoofdstuk gaat over de lering die we kunnen
trekken uit verschillende onderzoeken over het ontwerpen en uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten op het gebied van het doen en begeleiden van onderzoek.

Inleiding
Het is algemeen bekend dat lerarenopleiders die (praktijkgericht) onderzoek 2 doen daarmee
bijdragen aan hun eigen professionele ontwikkeling, aan hun kwaliteiten als 'leraar van leraren'
en aan de kwaliteit van leraren-in-opleiding (Willemse & Boei, 2013). Onderzoek door lerarenopleiders kan daarnaast ook bijdragen aan de kennisbasis van het beroep van lerarenopleider
(Cochran-Smith, 2003; Lunenberg, Dengerink, & Korthagen, 2013; Loughran, 2011, 2014).
Ondanks de steeds groeiende aandacht voor het beroep van lerarenopleider (zie European
Commission, 2013) en het feit dat onderzoek doen tegenwoordig wordt beschouwd als één van
de professionele rollen van lerarenopleiders (Cochran-Smith, 2005; Goodwin & Kosnik, 2013;
Lunenberg et al., 2013), is het voor veel opleiders nog niet altijd onderdeel van hun dagelijkse
praktijk (Murray, Czerniawski, & Barber, 2011; Willemse, Boei, & Pillen, 2016). Dit geldt in het
bijzonder voor de lerarenopleidingen binnen hogescholen (Geerdink, Boei, Willemse, Kools, &
Van Vlokhoven, 2016) waar het doen van onderzoek en het begeleiden van studentonderzoek
nog relatief 'nieuw' is (zie de bijdrage van Geerdink in dit katern; Kyvik & Lepori, 2010). Lerarenopleiders binnen deze opleidingen lijken overwegend aangenomen te worden op grond van
hun capaciteiten als leraar en niet op grond van hun onderzoeksvaardigheden (Boei, Willemse,
Geerdink, Kools, & Van Vlokhoven, 2014; Griffiths, Thompson, & Hryniewicz, 2010; Louhgran,
2014, zie ook de bijdrage van Swennen en Oolbekkink in dit katern). Ze voelen zich dan ook niet
altijd even vaardig in het doen van onderzoek of begeleiden van onderzoek, mede omdat hun
ervaring met onderzoek doen vaak beperkt is tot het onderzoek dat zij in het verleden hebben
uitgevoerd voor hun master-opleiding (Boei et al., 2014).
Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen hebben lerarenopleidingen hun beleid aangepast
en zijn zij gestart met het opzetten van professionaliseringactiviteiten (PA's) op het gebied van
onderzoek (Geerdink et al., 2016; Kools, Van Wessum, Boei, Willemse, & Van Katwijk, 2017;
Willemse et al., 2016). In de afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden
naar veranderingen in het beleid van lerarenopleidingen op het gebied van de professionele
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ontwikkeling van lerarenopleiders en naar de manier waarop verschillende PA's bijdragen aan
die professionele ontwikkeling op het gebied van het doen en begeleiden van onderzoek. In
dit hoofdstuk kijken we eerst naar de onderzoekende rol van lerarenopleiders binnen de veranderde positie van lerarenopleidingen, de belemmeringen die lerarenopleiders ervaren om de
onderzoekende rol op zich te nemen en de implicaties van deze nieuwe rol voor lerarenopleidingen en hun beleid. Vervolgens gaan we in op de professionele ontwikkeling van de lerarenopleider als onderzoeker of begeleider van onderzoek en bespreken we de inzichten die
verschillende onderzoeken, uitgevoerd door de VELON-themagroep, naar diverse professionaliseringsactiviteiten binnen lerarenopleidingen hebben opgeleverd (zie bijvoorbeeld Kools et al.,
2017; Van Vlokhoven, Geerdink, Kools, Boei, & Willemse, 2013; Geerdink et al., 2016; Willemse
et al., 2016; Van Wessum et al., 2018, in druk) als het gaat om de professionele ontwikkeling van
lerarenopleiders als onderzoekers en begeleiders van studentonderzoek.

Veranderde positie van lerarenopleidingen
Hoewel niet alle lerarenopleiders het doen van onderzoek beschouwen als deel van hun professie, wordt het belang van de onderzoekende rol van lerarenopleiders internationaal gezien
regelmatig benadrukt. Deels is dat het resultaat van veranderingen in de positie van lerarenopleidingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. Zo zijn in sommige landen instellingen voor hoger beroepsonderwijs opgegaan in bestaande universiteiten waarbinnen van
oudsher wetenschappelijk onderzoek centraal staat (Loughran, 2011) en in andere landen zijn
deze instellingen 'nieuwe universiteiten' geworden (zie Gray, et al., 2009; Murray, Jones, McNamara, & Stanley, 2009). Hoewel we in Nederland nog steeds een binair stelsel hebben, mogen
hogescholen zich tegenwoordig wel universities of applied sciences noemen en wordt verwacht dat
zij zich naast hun onderwijsgevende taak ook op (praktijkgericht) onderzoek richten en op het
begeleiden van studentonderzoek (zie voor een uitgebreide beschrijving van deze internationale ontwikkelingen Boei et al., 2014; zie ook de bijdrage van Geerdink aan dit katern), waardoor zij in internationaal perspectief nog het meest lijken op de nieuwe universiteiten.
Deze ontwikkelingen laten zien dat lerarenopleidingen en opleiders een taak hebben gekregen
om onderzoek te doen en onderzoek te begeleiden, maar dat betekent niet dat 'de taak hebben
om onderzoek te doen' wil zeggen dat er binnen hogescholen ook een onderzoekscultuur wordt
ontwikkeld, of dat lerarenopleiders 'als vanzelf' in onderzoekers veranderen (Boei et al., 2014).

Onderzoek als nieuwe professionele rol van opleiders
Naast de veranderde positie van lerarenopleidingen zijn de afgelopen decennia tal van verschillende argumenten aangedragen om het belang van onderzoek door opleiders te onderstrepen.
Opleiders moeten niet alleen 'slimme consumenten' zijn van onderzoek door bijvoorbeeld
kritisch te kijken naar de inhoud van (wetenschappelijke) artikelen die zij lezen (Cochran-Smith,
2005), maar ook in staat zijn om onderzoek uit te voeren in hun eigen praktijk. Het doen van
dergelijk onderzoek helpt lerarenopleiders om hun handelen in de praktijk theoretisch te onderbouwen en te verbeteren (Cochran-Smith, 2003; Tack & Vanderlinde, 2014). Ook stelt het hen
beter in staat om studentonderzoek te begeleiden (Geerdink et al., 2016).
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Daarbij draagt het bij aan hun eigen professionele ontwikkeling. Zoals Tack en Vanderlinde
(2014, p. 299) zeggen: “If educators aim to become better teachers of teachers, they will have to
engage in research activities enabling a better understanding of that teaching practice”. Dit
impliceert dat lesgeven en onderzoek doen met elkaar vervlochten zouden moeten zijn in het
beroep van de lerarenopleider. Dit systematisch en kritisch onderzoeken van de eigen praktijk
wordt ook wel beschreven als een 'habit of mind' (Livingston, McCall, & Morgado, 2009) of als
een 'inquiry as stance' zoals Cochran-Smith dat verwoordt en wat door haar wordt beschreven
als 'an intellectual perspective - a way of questioning, making sense of, and connecting one's
day-to-day work with the work of others and to larger social, historical, cultural, and political
contexts' (Cochran-Smith, 2003, p. 21). Dit soort onderzoek draagt volgens haar bij aan kennis
van de eigen praktijk van lerarenopleiders (lokale kennis) en aan een breder begrip van de
professie (publieke kennis). Tack en Vanderlinde (2014) zijn in dit verband van mening dat
lerarenopleiders een zogenaamde 'researcherly disposition' nodig hebben: “the habit of mind
to engage in research and thus to produce both local knowledge and public knowledge on
teacher education” (p. 301; zie ook de bijdrage van Tack aan dit katern).

Belemmeringen om de onderzoekende rol op te pakken
Ondanks de consensus dat lerarenopleiders ook een rol als onderzoeker zouden moeten
hebben, wil niet iedere lerarenopleider betrokken worden bij onderzoek. Lunenberg en collega's
benoemen drie aspecten die mede kunnen bepalen of een lerarenopleider al dan niet een onderzoekende rol aan wil nemen (Lunenberg et al., 2013; Willemse et al., 2016):
Opvattingen over de rol van onderzoeker
De opvattingen van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek hangen af van het feit of zij
onderzoek al dan niet beschouwen als een kenmerk van een goede lerarenopleider (Smith,
2005) en of ze het gevoel hebben dat de rol van de 'onderzoeker' hun rol als 'leraar van leraren' ondermijnt. Omdat de meeste lerarenopleiders worden aangenomen op basis van hun
kwaliteiten als leraar in het primair of voortgezet onderwijs, zien zij zichzelf in eerste instantie voornamelijk als 'leraar van leraren'. Daarnaast zijn de standpunten van lerarenopleiders
over onderzoek met name gebaseerd op hun eigen academische achtergrond (bijvoorbeeld
biologie, wiskunde, sociale wetenschappen). Als gevolg daarvan verschillen opvattingen van
opleiders met verschillende academische achtergronden over wat onderzoek is en ontbreekt
een gezamenlijke taal (Murray, 2010; Willemse & Boei, 2013). Deze verschillende achtergronden kunnen maken dat opleiders het beeld hebben dat de rol van onderzoeker om grootschalig kwantitatief onderzoek vraagt (onderzoek met een grote 'O') in plaats van de reikwijdte
dat onderzoek door opleiders kan behelzen (zie Murray et al., 2011, zie ook voetnoot 2).
De praktische uitwerking van de rol van onderzoeker
Er zijn ook praktische uitdagingen die duidelijk worden wanneer de lerarenopleider de rol
van onderzoeker aanneemt, zoals gebrek aan tijd en ondersteuning en een gebrek aan een
zogenaamde onderzoekscultuur. Kosnik en collega's (2015, p. 61) rapporteren dat lerarenopleiders benadrukken dat ondersteuning vanuit de organisatie van de opleidingen om
hun onderzoeksvaardigheden te kunnen ontwikkelen vaak ontbreekt. Bovendien vonden
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Willemse en collega's (2016) dat sommige lerarenopleiders ervaren dat zij door het management alleen worden beoordeeld op grond van hun kwaliteiten als opleider in de rol van
'leraar van leraren' en niet ten aanzien van onderzoeksactiviteiten.
De focus van het onderzoek
Tenslotte lijkt het erop dat er binnen sommige lerarenopleidingen een gebrek aan focus op
onderzoek is, wat kan leiden tot veel individueel versnipperd onderzoek. Het gebrek aan
duidelijke en coherente onderzoeksprogramma's en de beperkte mogelijkheden om gezamenlijk onderzoek te doen, ontmoedigt lerarenopleiders om onderzoek te doen. Lunenberg
et al. (2013) maken duidelijk dat het doen van onderzoek naar de eigen praktijk dan wel
steeds beter gewaardeerd wordt, maar dat deze manier van werken ook onderhevig is aan
veel kritiek (zie ook Cochran-Smith, 2005). Deze kritiek richt zich voornamelijk op de doelen
die met het onderzoek worden nagestreefd, op de methodes van onderzoek, op de kwaliteit
van onderzoek en op de criteria waar onderzoek aan zou moeten voldoen. Bovendien maken
deze onderzoeken naar de eigen praktijk vaak geen onderdeel uit van onderzoeksprogramma's, terwijl het aansluiten bij bestaande onderzoeksgroepen of onderzoeksprogramma's (vergelijk Christie & Menter, 2009) lerarenopleiders juist zou kunnen motiveren
voor onderzoek.
De groeiende aandacht voor onderzoek binnen lerarenopleidingen en de verwachtingen die, als
gevolg daarvan, aan lerarenopleiders gesteld worden, laten zien dat professionalisering op het
gebied van onderzoek nodig is. Dit betekent dat opleiders begeleid moeten worden bij het
herzien van hun rol als lerarenopleider, bij hun opvattingen over onderzoek en bij het vergroten
van hun onderzoeksvaardigheden (Willemse & Boei, 2013). Niet in de laatste plaats omdat het
goed kunnen begeleiden van studenten bij hun onderzoek van opleiders vraagt dat zijzelf ook
vaardig zijn in het doen van onderzoek. Deze professionalisering zou in de eerste plaats moeten
worden georganiseerd door de lerarenopleidingen zelf.

Implicaties voor lerarenopleidingen en hun beleid
Lerarenopleidingen moeten in eerste instantie zelf tegemoetkomen aan de behoefte van lerarenopleiders om zich te professionaliseren op het gebied van onderzoek. Managers van lerarenopleidingen spelen hierbij een belangrijke rol (Willemse & Boei, 2013; Kools et al., 2017). Of zij al
dan niet van mening zijn dat onderzoek en/of het begeleiden van studentonderzoek essentieel is
voor élke lerarenopleider heeft invloed op het instituutsbeleid. Brown en McCarthy (1998)
onderscheiden in dit opzicht twee soorten beleid: aan de ene kant zien zij managers die van
mening zijn dat elke opleider bij onderzoek betrokken moet zijn omdat onderzoek bijdraagt aan
de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding. De brede expertise van opleiders wordt
door deze kijkwijze benadrukt. Aan de andere kant zijn er managers die van mening zijn dat
slechts een aantal opleiders onderzoek moet doen en/of studentonderzoek moet begeleiden.
Onderzoek doen wordt dan opgevat als een taak voor specialisten met smalle, diepe, expertise.
Het eerste beleid kan volgens hen resulteren in veel individueel onderzoek dat erg op zichzelf
staat. Het gevolg is vaak dat er slechts magere resultaten worden behaald ten opzichte van alle
geïnvesteerde tijd en moeite. Ook de bijdrage van individueel onderzoek aan theorievorming en
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de beperkte transfer naar andere contexten zorgt er voor dat de bijdrage aan de kennisbasis van
het beroep in veel gevallen niet groot wordt geacht (Willemse & Boei, 2017). Het tweede soort
beleid, waar meer samenhangend onderzoek plaatsvindt door een selecte groep ervaren opleiders-onderzoekers, kan wel bijdragen de kennisbasis van het beroep, maar ook aan een zogenaamde 'duale economie' (Christie & Menter, 2009). Hierbij is sprake van
een situatie waarin er een relatief strikte scheiding is tussen onderzoekers en opleiders die leraren opleiden. Dit geldt overigens niet alleen
Opvattingen
voor de lerarenopleidingen van de hogescholen, maar gaat soms ook
van managers
op voor de universitaire lerarenopleidingen (zie bijv. Lunenberg &
over onderzoek
Willemse, 2006). Een mogelijk gevolg hiervan is dat theoretische of
zijn
praktijkgerichte
resultaten van onderzoek niet hun weg vinden naar
essentieel.
de praktijk van de lerarenopleiders. Dit beleid kan er ook toe leiden
dat opleiders die niet betrokken zijn bij onderzoek worden gesterkt in
hun opvattingen dat de rol van onderzoeker wat overtrokken is en dat het
goed is 'slechts' een 'leraar van leraren' te zijn.
Opvattingen van managers over onderzoek en over de betrokkenheid van lerarenopleiders bij
onderzoek hebben ook invloed op belangrijke voorwaarden voor het doen van onderzoek, zoals
de toewijzing van uren voor onderzoek, de beoordeling van het functioneren van lerarenopleiders (worden zij alleen op hun kwaliteiten als leraar van leraar beoordeeld of ook op onderzoekskwaliteiten), toegang tot wetenschappelijke literatuur en de professionele ontwikkeling
van opleiders op het gebied van onderzoek (zie ook de bijdrage van Plackle aan dit katern).
Dat deze voorwaarden belangrijk zijn wordt van verschillende kanten benadrukt (Livingston et
al., 2009; Willemse & Boei, 2013; Meysman & Mathieu, 2016). Het ontbreken van deze voorwaarden belemmert het creëren van een onderzoekscultuur.
Via het management kunnen ook mogelijkheden gecreëerd worden om aan te sluiten bij een
bestaande onderzoeksgroep of bij een bestaand onderzoeksprogramma waarin samenhang is
tussen de individuele onderzoeken (vergelijk Zeichner, 2010) of die de ontwikkeling van een
gedeelde visie en een gezamenlijke taal ondersteunt voor onderzoek en educatie (Willemse &
Boei, 2013). Managementbeleid beïnvloedt het soort professionaliseringsactiviteiten dat wordt
aangeboden aan opleiders (Geerdink et al., 2016) en hoe deze ondersteuning eruit zal zien in de
toekomst.

Professionele ontwikkeling van opleiders in het doen van onderzoek
Als het gaat om het professionaliseren van opleiders worden door Dengerink, Lunenberg en
Kools (2015, zie p. 80) twee niveaus beschreven: de nadruk kan liggen op de ontwikkeling van
het beroep van lerarenopleider of op de individuele ontwikkeling. In dit hoofdstuk gaat het om
deze laatste ontwikkeling. Een belangrijk punt daarbij is dat de professionele ontwikkeling op
individueel niveau niet alleen bijdraagt aan veranderingen in kennis en vaardigheden, maar
ook aan de houding van lerarenopleiders. Kosnik en collega's (2015, p. 54) hebben het in dit
kader over professionalisering als een "reflective activity designed to improve an individual's
attributes, knowledge, understanding and skills. It supports individual needs and improves
professional practice", waarmee zij willen benadrukken dat ook de overtuigingen en inzichten
die lerarenopleiders hebben aan verandering onderhevig kunnen zijn tijdens hun professionele
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ontwikkeling en dat deze overtuigingen weer hun (verdere) ontwikkeling kunnen beïnvloeden
(vgl. Loughran, 2014). Professionalisering op dit niveau zou gezien kunnen worden als het
cyclisch herdefiniëren van de eigen professionaliteit: de opvattingen die lerarenopleiders
hebben over hun professionele taken en verantwoordelijkheden (wat beschouwen zij bijvoorbeeld als hun morele en/of professionele verantwoordelijkheden en plichten ten aanzien van
leraren in opleiding?), hun motivatie en hun verwachtingen over hun toekomst als opleider, zijn
beïnvloed door hun voorgaande professionalisering, maar beïnvloeden op hun beurt weer hun
toekomstige professionele ontwikkeling. Dit geldt ook als opleiders zich professionaliseren in
het doen van onderzoek. Gerapporteerd wordt dat deze professionalisering effecten heeft op:
 de opvattingen en overtuigingen, het begrip en de houding van opleiders ten aanzien van
onderzoek en hun rol als onderzoeker (Tack & Vanderlinde, 2014; Willemse & Boei, 2013);
 kennis en vaardigheden met betrekking tot onderzoek en onderzoeksmethoden (Koster,
Béneker, Kools, & Joosten-Ten Brinke, 2015; Willemse et al., 2016);
 kennis en vaardigheden met betrekking tot het begeleiden van studentonderzoek
(kennis van de didactiek in het hoger onderwijs, zie Kosnik et al., 2015);
 kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwerp van onderzoek in hun
onderwijspraktijk (vakkennis, zie Kosnik et al., 2015; Koster et al., 2015);
 andere elementen van het professionele leven van opleiders (extern domein,
Geerdink et al., 2016).
Onderzoek doen zorgt dus niet alleen voor meer kennis en vaardigheden op het gebied van
onderzoek, maar zorgt er meestal ook voor dat standpunten, overtuigingen en begrip voor
onderzoek veranderen, waardoor het doen van onderzoek bijdraagt aan de professionele
ontwikkeling van lerarenopleiders. Een duidelijke illustratie van dit proces wordt gerapporteerd
door Willemse en Boei (2013) die constateerden dat sommige lerarenopleiders zich soms pas
bewust werden van hun gebrek aan onderzoeksvaardigheden nadat zij hadden deelgenomen
aan professionaliseringsactiviteiten met als gevolg dat er nieuwe keuzes werden gemaakt voor
(verdere) professionalisering.

Professionaliseringsactiviteiten
Een andere vraag is op welke wijze professionalisering van lerarenopleiders in onderzoek of
het begeleiden van studentonderzoek zich voltrekt. Uit (praktijk)onderzoek en verschillende
literatuurstudies van de afgelopen jaren kunnen drie soorten professionaliseringsactiviteiten
geïdentificeerd worden (Geerdink et al., 2016) die in verschillende vormen worden aangeboden:
1. Cursussen (Livingston et al., 2009; Smith, 2003; European Commission, 2013; Geerdink et al.,
2016). Volgens Geerdink et al. (2016) is de toegevoegde waarde van deelname aan cursussen
dat er veranderingen optreden in de houding van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek.
Daarnaast zorgen cursussen voor een toename van kennis en vaardigheden op het gebied van
onderzoek. De voordelen van een cursus beschrijven Geerdink en collega's als volgt:
A course in research methods can be an effective and a sufficient way to internalize and learn
about research. Lectures or workshops are useful because of their efficiency. Larger groups
can be educated together. […] Courses have to be interactive and the content of the course
should fit into the daily practice (Geerdink et al., 2016, p. 969).
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Livingston en collega's (2009) benadrukken het belang dat beginnende (leraren)opleiders al in
hun inductieperiode bekend raken met onderzoek, zodat dat zij zich de rol van onderzoeker
(sneller) eigen maken. Lerarenopleidingen kunnen bijvoorbeeld aangeven wat de verwachtingen vanuit het instituut zijn met betrekking tot het doen van onderzoek en wat de belangrijkste
onderwerpen van onderzoek zijn, maar ook het aanbieden van cursussen over onderzoeksmethoden helpt om startende lerarenopleiders in onderzoek te introduceren. Boei en collega's
(2014) maken onderscheid in cursussen die gericht zijn op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en cursussen die zijn gericht op het begeleiden van studentonderzoek.
2. Formele en informele intervisiegroepen (Kosnik et al., 2015; Geerdink et al., 2016). Geerdink
en collega's (2016) spreken ook over formele en informele intervisie. In intervisiegroepen, die
soms onder leiding staan van een ervaren onderzoeker, worden ervaringen uitgewisseld,
vragen gesteld en zorgen gedeeld rondom het begeleiden van het onderzoek van studenten.
Dit soort groepen lijken op wat Kosnik en collega's (2015) 'Communities of Practice' noemen:
'groepen mensen met vergelijkbare zorgen, problemen of juist eenzelfde passie voor een onderwerp en die hun kennis en expertise op dat gebied willen verdiepen' (p. 215-216).
3. Betrokkenheid bij onderzoek en onderzoeksnetwerken (Cochran-Smith, 2003; Loughran, 2014;
Willemse et al., 2016). Zoals eerder gezegd is het uitvoeren van onderzoek een manier om opleiders te professionaliseren (Loughran, 2014; Lunenberg & Willemse, 2006; Christie & Menter,
2009; Murray et al., 2009;). Door verschillende onderzoekers worden de voordelen benadrukt
van onderzoek dat wordt uitgevoerd in een groep (vergelijk Christie & Menter, 2009; Willemse
et al., 2016): 'the opportunity to engage in inquiry within a learning community may be a vital
part of teachers' and educators' ongoing education' (Cochran-Smith, 2003, p. 7). Onderzoek
dat door leden van kenniskringen van lectoraten wordt uitgevoerd is hier een voorbeeld van
(Koster et al., 2015; zie ook de bijdrage van Van den Berg en Geerdink in dit katern).
Samenvattend: De eisen die worden gesteld aan lerarenopleidingen en opleiders op het gebied
van het doen en begeleiden van onderzoek heeft geleid tot het inzetten van professionaliseringsactiviteiten op dit gebied In het volgende deel van dit hoofdstuk gaan we in op onderzoek naar
de opbrengsten van deze activiteiten. In de eerste casus vatten we kort de inzichten uit een
survey naar de inzet en ervaringen ten aanzien van professionaliseringsactiviteiten bij hbolerarenopleidingen. In de tweede casus beschrijven welke inzichten uit een aantal kleinschalige
studies van belang lijken bij de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
Casus I
Professionaliseringsactiviteiten ten aanzien van onderzoek bij hbo-lerarenopleidingen
In 2015 is door leden van de VELON-themagroep 'professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek' (Kools et al., 2017; Van Wessum et al., 2018, in druk) een
onderzoek uitgevoerd met als doel te achterhalen welke professionaliseringsactiviteiten
(PA's) voor opleiders aangeboden werden en welke ervaringen opleiders en hun managers
hebben
met deze activiteiten. Via twee online vragenlijsten zijn alle managers en lerarenopleiders
bevraagd naar de mate waarin zij onderzoek belangrijk vinden en of zij het doen en begeleiden van studentonderzoek als taak zien van iedere opleider. Om te achterhalen of er PA's
zijn die al wel in de praktijk bestaan, maar nog niet in de literatuur worden onderscheiden,
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hebben de onderzoekers opleiders uitgenodigd om alle PA's op het gebied van het doen
en begeleiden van onderzoek op te noemen waaraan zij de afgelopen jaren hebben deelgenomen. Ook hebben de onderzoekers hen zes vormen van PA's voorgelegd die uit de
literatuur naar voren zijn gekomen (informele en formele vormen van overleg en intervisie,
cursussen op het gebied van onderzoek, cursussen op het gebied van het begeleiden van
studentonderzoek en betrokkenheid bij onderzoek door middel van deelname aan een
kenniskring en participatie in andere onderzoeksgroepen) en die zijn gebaseerd op eerder
onderzoek (Willemse et al., 2016; Geerdink et al., 2016). De opleiders werden bevraagd naar
hun positieve en negatieve ervaringen met der verschillende PA's.
Vijfentwintig van de dertig managers van pabo's en lerarenopleidingen voor voortgezet
onderwijs en 269 lerarenopleiders 3 hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de antwoorden blijkt
dat lerarenopleiders en hun managers het eens zijn over het belang van onderzoek binnen
hun afdeling. De meeste opleiders benadrukten dat onderzoek doen belangrijk is vanuit het
perspectief 'teach what you preach'. Daarnaast gaven zij aan dat het bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling, hun lespraktijk en de kwaliteit van het curriculum van de lerarenopleiding. Managers en opleiders verschilden echter van mening als het gaat om wie betrokken
zou moeten zijn bij onderzoek. De overgrote meerderheid van de managers gaf aan dat alle
opleiders onderzoek moeten doen en begeleiden, hoewel beperkte financiele middelen dit
beleid niet mogelijk lijken te maken. Opleiders hebben een enigszins andere benadering ten
aanzien van dit punt. Zij zijn van mening dat onderzoek het best uitgevoerd kan worden
door die opleiders die gemotiveerd zijn en voorbereid op deze taak. Sommigen van hen
verwezen daarbij naar hun kerntaak: een 'leraar van leraren' zijn. Deze benadering zou echter
kunnen resulteren in een 'dual economy' binnen de afdelingen (zie Menter & Murray, 2009).
Het is opvallend dat lerarenopleiders van pabo's en lerarenopleiders voor voortgezet onderwijs significant van mening verschilden als het gaat om welk doel onderzoek moet dienen en
om wie bevoegd is om studentonderzoek te begeleiden. Beide groepen zijn het eens over het
feit dat onderzoek binnen de lerarenopleidingen bijdraagt aan de lespraktijk van opleiders en
dat iedere opleider gebruik moet maken van de resultaten van nieuw onderzoek om hun
onderwijs te verbeteren. Opleiders van pabo's koppelen echter meer doelen aan onderzoek
doen dan opleiders voor voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd vinden zij dat alleen opleiders
die gekwalificeerd zijn en ervaring hebben in het doen en begeleiden van onderzoek studenten mogen begeleiden bij hun onderzoek. Opleiders van lerarenopleidingen voor voortgezet
onderwijs benadrukken juist dat iedereen die studenten wil begeleiden bij onderzoek dat
zondermeer zou moeten kunnen doen. Er zijn dus verschillende opvattingen over de doelen
van onderzoek en over wie aanstaande leraren mogen begeleiden bij hun onderzoek. Uit dit
onderzoek blijkt dat, als het gaat om PA's, cursussen over het begeleiden van studentonderzoek en formele of informele intervisiegroepen de meeste voorkomende PA's zijn. Opvallend
is dat er ook een significant verschil is gevonden tussen vrouwelijke en mannelijke lerarenopleiders. Vrouwelijke lerarenopleiders zijn eerder geneigd een cursus te volgen, terwijl
mannelijke lerarenopleiders een voorkeur hebben voor informele intervisie of consultatie.
Informele intervisie of consultatie lijkt echter, volgens de beschrijvingen van de respondenten over de opbrengsten van verschillende PA's, slechts weinig inzicht op te leveren over
onderzoek en over de relatie tussen het doen van onderzoek en het beroep van lerarenopleider. In plaats daarvan is het meer gericht op zaken die de lerarenopleiding aangaan,
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zoals het verbeteren van de betrouwbaarheid van de beoordeling van studentonderzoek.
Voor de ontwikkeling van een 'researcherly disposition' (Tack & Vanderlinde, 2014), waarmee
wordt aangeduid dat opleiders onderzoeksvaardigheden bezitten, gevoelig zijn voor onderzoeksmogelijkheden en een onderzoekende houding hebben, lijkt deze vorm van PA niet de
meeste geschikte. Bovendien vragen de onderzoekers zich af of informele intervisie of consultatie opleiders stimuleert om onderzoek te gaan zien als deel van hun professionele rol. Om
andere redenen is deze PA toch waardevol: het wordt door opleiders gewaardeerd, omdat
het een kans geeft om samen te werken en om standpunten uitwisselen met betrekking tot de
begeleiding van studentonderzoek. Die sociale component is belangrijk in de, vaak als geïsoleerde cultuur aangeduide, lerarenopleidingen (Hadar & Brody, 2010). In het hier besproken
onderzoek van Kools en collega's werden collegiale ondersteuning of de mogelijkheid voor
opleiders om samen te werken, het vaakst genoemd als positief kenmerk van PA's. Opvallend
is een grote verscheidenheid aan positieve en negatieve waarderingen van PA's en verschillen in behoeften aan PA's. Opmerkingen werden gemaakt die variëren van 'gebrek aan gefaciliteerde tijd, ondanks de werkdruk', 'een onnodige maar verplichte PA' en 'geen relatie met
mijn eigen praktijk', tot 'veel geleerd' en 'het heeft bijgedragen aan meer gedeelde beelden
over studentonderzoek'. Deze verscheidenheid aan ervaringen lijkt erop te wijzen dat bij
het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van opleiders de doelen van de PA's
voor deelnemers niet altijd duidelijk zijn en dat voor hen de PA's niet altijd aansluiten bij
de behoeften van lerarenopleiders.
Kortom, de wisselende positieve en negatieve opmerkingen suggereren dat managers en/
of organisatoren van deze PA's kritisch zouden moeten kijken welke visie ze hebben ten
aanzien van de PA's, en welke doelen hierbij passen, in hoeverre verbeteringen nodig zijn
en voor welke groep lerarenopleiders de betreffende PA geschikt is. Het significante verschil
tussen mannen en vrouwen en de verschillen tussen programma's voor lerarenopleidingen
voor primair en voortgezet onderwijs is moeilijk te verklaren, maar het zou kunnen aangeven
dat groepen lerarenopleiders die verschillen in geslacht, in programma of in de fase van hun
carrière, andere behoeften hebben (Dengerink et al., 2015) en daardoor andere ondersteuning
nodig hebben.

Casus II
Inzichten uit kleinschalige onderzoeken
In de afgelopen jaren zijn diverse kleinschalige onderzoeken uitgevoerd om te achterhalen
hoe de professionele ontwikkeling van opleiders adequaat ondersteund kan worden, wat de
belangrijkste kenmerken van effectieve PA's zijn en wat de opleiders daadwerkelijk leren van
zo'n PA. Eén van die onderzoeken richtte zich op bestaande praktijken in vier hogescholen
en verkent hoe deze praktijken hebben bijdragen aan de professionele ontwikkeling van
opleiders (zie voor een uitgebreide beschrijving Geerdink et al., 2016). In een ander onderzoek werd het ontwerpen en realiseren van 'Communities of Inquiry' (COI's), zogenaamde
onderzoeksgroepen, bestudeerd (zie voor een uitgebreide beschrijving Willemse et al., 2016).
In beide kleinschalige illustratieve onderzoeken vonden we indicaties en suggesties om PA's
te verbeteren en de professionele ontwikkeling van opleiders te ondersteunen. In de studie
naar drie hogescholen werden bijvoorbeeld op basis van de interviews met 36 opleiders
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zeven algemene kenmerken gevonden om rekening mee te houden bij het ontwerpen
van een PA:
1 geef de gelegenheid om ervaringen met collega's uit te wisselen;
2 zorg dat er een verband is tussen de inhoud en de vorm van de professionaliseringsactiviteit en de dagelijkse praktijken en activiteiten van de opleider;
3 maak gebruik van theorie;
4 zorg ervoor dat een activiteit wordt geleid door een ervaren onderzoeker;
5 zorg voor externe druk om huiswerk te maken;
6 faciliteer in tijd om vergaderingen bij te wonen en huiswerk te maken;
7 organiseer PA's met collega's binnen dezelfde afdeling.
Daarnaast bleek uit beide onderzoeken dat rekening gehouden moet worden met het feit
dat opleiders hechten aan hun rol als 'leraar-van-leraren'. Dit impliceert dat bij het ontwerpen
van een PA aandacht moet worden besteed aan de impact van hun onderzoek op hun rol als
leraar van leraren.
In het tweede voorbeeld werden opleiders van lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs
gestimuleerd om deel te nemen aan 'communities of inquiry' (COI's), zogenaamde onderzoeksgroepen. Gedurende drie jaar hebben dertien opleiders deelgenomen aan verschillende
COI's. Het ontwerp van deze COI's was gebaseerd op een aantal principes (Willemse et al.,
2016), namelijk:
1 onderzoek wordt samen uitgevoerd in kleine groepen van zes tot acht opleiders om ervoor
te zorgen dat wederzijdse samenwerking en besluitvorming wordt gewaarborgd;
2 het onderwerp van onderzoek wordt gekozen op basis van een gemeenschappelijk
praktijkprobleem;
3 frequente bijeenkomsten (elke vier weken);
4 stel data voor vergaderingen vast en geef duidelijk aan dat van iedereen betrokkenheid
wordt verwacht en wat de verwachtingen van de onderzoeksgroep zijn;
5 de vergaderingen volgen de stadia van onderzoek (probleemdefinitie, literatuur zoeken,
formuleren van onderzoeksvragen, ontwerpen van instrumenten en plannen van de
dataverzameling, dataverzameling, analyseren, delen van resultaten);
6 elke bijeenkomst bestaat uit drie fasen: 1) verkennen van de huidige onderzoeksfase en
uitwisselen van voorkennis; 2) werken aan het onderzoeksproject; 3) reflecteren op leerervaringen en op het begeleiden van studentonderzoek;
7 tussen vergaderingen door moeten deelnemers in tweetallen bepaalde taken uitvoeren
om de voortzetting van het onderzoek te waarborgen;
8 ervaren opleiders of onderzoekers moeten deelnemen als volwaardige leden en als
mentoren;
9 resultaten van het onderzoek worden gedeeld binnen de afdeling, nadat die gezamenlijk
in de groep overdacht zijn, en eventueel buiten de afdeling op een conferentie of via
publicaties;
10 tijdens het onderzoek naar het functioneren van de COI bleek dat tijdsdruk en een gebrek aan
betrokkenheid van de deelnemers veel invloed hadden op het functioneren van de COI. Het
gebrek aan betrokkenheid leek (mede) veroorzaakt te worden door de tijdsdruk die op
andere taken werd ervaren. Bovendien voelden de opleiders zich voornamelijk 'leraar van
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leraren', waardoor onderwijs altijd voor onderzoek kwam. De eisen die de opleiding stelt
aan lerarenopleiders en de eigen visie van opleiders op wat het inhoudt om opleider te zijn
lijken beide van invloed te zijn geweest op de onregelmatige aanwezigheid van deelnemers
bij de bijeenkomsten.
De bevindingen en conclusies van beide kleinschalige studies zijn gebaseerd op de ervaringen van de opleiders ten aanzien van professionele ontwikkelingsactiviteiten. Met andere
woorden, het is moeilijk om uitspraken te doen over de duurzaamheid van de professionele
ontwikkeling van lerarenopleiders. Toch werden veel overeenkomsten gevonden met betrekking tot de belangrijkste kenmerken voor het ontwerpen van PA's. Enkele van deze kenmerken kwamen overeen met wat ook in een aantal internationale onderzoeken naar voren is
gekomen. Een conclusie die in ieder geval getrokken kan worden, is dat opleiders zich beter
voorbereid lijken te voelen op hun rol als onderzoeker als ze de gelegenheid krijgen om PA's
bij te wonen onder de juiste voorwaarden.

Conclusies
Het is niet vanzelfsprekend dat opleiders met onderzoek aan de slag te gaan en hun rol als
onderzoeker op zich nemen, of begeleider zijn bij studentonderzoek. Het vereist een duidelijke
visie op de doelen en op de behoeften van lerarenopleidingen als het gaat om onderzoek: over
hoe onderzoek onderdeel moet uitmaken van de dagelijkse (les)praktijk van opleiders en, met
het oog op de behoeften van de opleiders, welke PA's daarbij ondersteunend kunnen zijn. In ieder geval moet er daarbij ook aandacht zijn voor
de standpunten en overtuigingen van opleiders. Op basis van de
Maak
studies uitgevoerd binnen de VELON-themagroep is een aantal
altijd een
waardevolle conclusies getrokken over de manier waarop de profeskoppeling met de
sionele ontwikkeling van opleiders vorm moet krijgen. De belangrol van 'leraar voor
rijkste conclusies vatten we hieronder samen:
leraren'.
 houd bij het formuleren van het beleid en het selecteren van
de gewenste PA's rekening met de standpunten van de opleiders
over wat (praktijkgericht) onderzoek daadwerkelijk inhoudt, op zowel
individueel als op organisatorisch niveau en maak de koppeling met de rol van 'leraar
van leraren';
 PA's waarbinnen opleiders praktijkervaringen opdoen lijken de beste leeropbrengsten
op te leveren, hoewel zij ook tijdrovend zijn;
 zorg ervoor dat opleiders in staat zijn om de bijeenkomsten bij te wonen, ongeacht de
keuze van de PA. Een vast moment in van de week, vrij van andere verplichtingen - met
name lesgeven - lijkt noodzakelijk te zijn. Met andere woorden: zorg voor de voorwaarden.
Doordat de onderzoeken zoals beschreven in de casussen klein van opzet zijn kunnen we de
duurzaamheid van de ontwikkeling van lerarenopleiders niet in kaart brengen en is het ook
nog onduidelijk hoe verdere professionele ontwikkeling in lerarenopleidingen op een duurzame wijze georganiseerd kan worden. Langdurig onderzoek met een grotere steekproef in
verschillende contexten en landen kan nuttig zijn om deze zaken te onderzoeken. Verder lijkt
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het zinvol om de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders te onderzoeken in hun eigenlijke praktijk in plaats van de gepercipieerde ontwikkeling te bestuderen. Ten slotte moeten PA's
effectiever worden door rekening te houden met de verscheidenheid aan lerarenopleiders in
verschillende fasen van hun loopbaan (zie bijv. Dengerink et al., 2015).
Meer onderzoek moet meer inzicht opleveren in hoe PA's lerarenopleiders kunnen helpen om
een 'researcherly disposition' te verkrijgen (Tack & Vanderlinde, 2014) en hoe zij onderzoek
kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk als een 'inquiry as stance' (Cochran-Smith, 2003),
als middel voor hun professionele ontwikkeling en om bij te dragen aan de kennisbasis van het
beroep. De professionele ontwikkeling van lerarenopleiders op het gebied van onderzoek kan
echter niet los gezien worden van de hoofdtaak van de opleiders, namelijk het zijn van een
'leraar van leraren'. Naar onze mening houdt dat laatste twee dingen in: enerzijds moet binnen
de lerarenopleiding benadrukt worden wat het belang van onderzoek is voor de rol van 'leraar
van leraren' en anderzijds moet er binnen het ontwerp van PA's steeds aandacht zijn voor de
impact van resultaten van onderzoek op de rol van 'leraar van leraren'.
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Eindnoten
1

2

3

Dit hoofdstuk is een bewerking van Willemse, T.M., & Boei, F. (2017). Supporting teacher educators'
professional development in research and supervising students' research. In: P. Boyd & A. Szplit (Eds.),
Teachers and Teacher Educators Learning Through Inquiry: International Perspectives (pp.197-216).
Kielce-Kraków: Wydawnictwo Attyka. Bovendien beschrijft deze bijdrage het werk van de VELONthemagroep: de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in/door onderzoek en ten aanzien
van het begeleiden van studentonderzoek.
In deze bijdrage gebruiken we de term onderzoek waarbij we ook verwijzen naar praktijkgericht
onderzoek. In de bijdrage van Ros, Bakx en Den Brok in dit katern wordt meer ingegaan op de
verschillende typen van onderzoek.
De enquête is gestuurd naar alle 533 VELON-leden (Vereniging voor lerarenopleiders) die werken in
bacheloropleidingen van hogescholen is ingevuld door 149 lerarenopleiders. Daarnaast in de enquête
verstuurd als een open uitnodig naar niet VELON-leden wat resulteerde in een extra 120 opleiders.
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Hoofdstuk 12

Lerarenopleiders brengen onderzoek in praktijk

Samenvatting

Peter Lorist, Hogeschool Utrecht
Hoe valoriseren lerarenopleiders (zowel in hbo en wo als in scholen) de opbrengsten van
het onderzoek waarin zij deelnemen? Hoe maakt dat onderdeel uit van hun professionele
ontwikkeling, van het onderwijs of de nascholing dat ze verzorgen, hun samenwerking in
opleidings- of onderzoeksteam en in samenwerkingsverbanden zoals Opleidingsscholen?
Hierover is de afgelopen tien jaar veel geschreven, er zijn eerste antwoorden maar het
beeld is nog niet uitgekristalliseerd. Dit hoofdstuk geeft een resumé van de stand van
zaken, bevat persoonlijke verhalen van zeven collega's en sluit af met vragen en
uitdagingen voor vervolgstappen.

Inleiding
Lerarenopleiders participeren in onderzoek, maar hoe benutten zij dit onderzoek voor hun
eigen professionele ontwikkeling, voor het onderwijs aan hun studenten, in hun opleidingsteam, in de samenwerking van scholen en opleidingen? Kortom: hoe valoriseren zij de opbrengsten van onderzoek waarin zij een aandeel hebben? Eerste antwoorden op deze vragen zijn de
afgelopen jaren beschreven. Dit laatste hoofdstuk van dit katern verkent wat bekend is en welke
vervolgstappen mogelijk zijn.
Lerarenopleiders als onderzoekers begeleiden bachelor studenten in een leerlijn onderzoek of
een bachelor thesis, begeleiden een master thesis of doen eigen (promotie)onderzoek. Dat vindt
plaats binnen het opleidingsteam, binnen een lectoraat, een (Academische) Opleidingsschool of
een Werkplaats voor Onderwijsonderzoek.

Willem Poppe, Zeeuwse Academische Opleidingsschool
Ik ben directeur en onderzoeksbegeleider bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS).
‘Iedereen onderzoeker’: in de gang van ons kantoor hangt een poster: Elk kind is van nature een
onderzoeker, maar niet elk kind wordt een academicus. Deze spreuk is mijn drijfveer als ik over
onderzoek praat. Ieder kind begint met de 'waarom-vraag' zodra hij een beetje kan praten.
Ons onderwijs kan nog veel meer dan nu het geval is gericht worden op dat nieuwsgierige, onderzoekende in de leerling. Op die manier creëren we al vanaf groep 1 van het basisonderwijs een
onderzoekende attitude. Daarbij moeten we onszelf realiseren dat de onderwijsmethodes lange tijd
het onderzoek grotendeels uit de scholen verdreven hebben. Dit proces is gelukkig aan het keren!
Leerlingen en studenten krijgen steeds meer regie over hun eigen leerproces. Hierbij maken we
dankbaar gebruik maken van de aangeboren nieuwsgierigheid van ieder mens.
Bij de ZAOS hanteren we - wanneer het om onderzoek gaat - de stelregel: we leiden onderzoekende
professionals op, geen onderzoekers. Vanuit dit adagium verzorgen wij colleges rondom het doen van
onderzoek vanaf bachelor jaar 1 tot afstudeerfase jaar 4 en in de Master in Education die we samen
met Fontys aanbieden. In deze colleges leg ik reeds bij de start de link met het grote onderzoek wat
menig vo-student reeds gedaan heeft: het PTA. Gedurende de opleiding maken we iedere keer een
koppeling met de vraag die iedere professionele docent zichzelf regelmatig stelt: Waarom doe ik de
dingen zoals ik ze doe? De studenten onderzoeken aspecten uit hun eigen onderwijspraktijk. Op
deze manier wordt onderzoek een middel tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Zo moeten
we onderzoek blijven zien: als middel, niet als doel. Dit is ook de leidraad in het team docentonderKENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

179

zoekers van de ZAOS waaraan ik leiding geef. Docentonderzoekers vanuit de verschillende
opleidingslocaties hebben beleidsthema's aangedragen die we verwerkt hebben in een Zeeuwse
Onderzoeksagenda. Deze werkwijze zorgt ervoor dat studentonderzoek gekoppeld kan worden
aan langlopend onderzoek wat op meerdere scholen in Zeeland wordt verricht. Het onderzoek
wordt contextrijk en krijgt betekenis voor de student.
Wilt u meer weten over de ZAOS? Raadpleeg dan deeltje 4 in de videoreeks op de website
van de VO-Raad: https://youtu.be/fZ_WX_rVUoA

In de VELON Beroepsstandaard voor lerarenopleiders (Melief, Van Rijswijk, & Tigchelaar, 2012)
wordt bij de grondslag vermeld: “Een lerarenopleider heeft een onderzoekende houding. Hij
is op de hoogte van het onderzoek binnen zijn vakgebied en hij heeft kennis van relevante
onderzoeksmethoden. Hij weet in de begeleiding van (praktijk)onderzoek een goed evenwicht tussen ondersteuning en uitdaging te realiseren" (p. 20). In de VELON Kennisbasis
(Kennisbasis, 2012) is onderzoek een verbredingsdomein, waarover gesteld wordt dat een lerarenopleider zowel kennis benut als - in toenemende mate - kennis ontwikkelt. In Katern 1 van
de VELON Kennisbasis 2016-2019 beschrijven Lunenberg en Dengerink (2017) dat lerarenopleiders in toenemende mate onderzoeker zijn, maar zich primair opleider voelen en een rol als
onderzoeker niet altijd vanzelfsprekend vinden. Dat beeld is ook te vinden in Boei, Willemse,
Geerdink, & Van Vlokhoven (2014) en Geerdink, Swennen, & Volman (2015). Het doen van
onderzoek wordt ook door veel van hun leidinggevenden nog niet gezien als een kerntaak
(Kools, Van Wessum, Boei, Willemse, & Van Katwijk, 2017).

Anton Boonen, Hogeschool Utrecht
Ik ben sinds 2010 werkzaam in het hbo. Van 2010 tot en met 2016 was ik als docent-onderzoeker
verbonden aan Hogeschool Windesheim, waar ik drie dagen per week besteedde aan (promotie)onderzoek naar het gebruik van visuele representaties tijdens het oplossen van talige rekenopgaven binnen het basisonderwijs. Dit onderzoek werd in samenwerking met de Vrije Universiteit
Amsterdam uitgevoerd. Twee dagen per week werkte ik op de pabo als hogeschooldocent Rekenen/
Wiskunde en begeleider, examinator en coördinator van de bacheloronderzoeken. De resultaten
van mijn onderzoek zijn vertaald binnen het rekencurriculum van pabo Windesheim, met name in
de module Meten en Meetkunde. Naast mijn onderwijsuitvoerende taak was ik voorzitter van de
onderzoekscommissie en gefocust op het uitwerken en implementeren van de leerlijn 'onderzoekende houding'. In mijn huidige functie als hogeschoolhoofddocent binnen de pabo van Hogeschool
Utrecht (HUpabo) ben ik naast onderzoeksbegeleider voorzitter van de curriculumcommissie. Binnen het curriculum van HUpabo is theorie-praktijkkoppeling een essentieel thema. Dit wordt binnen
het curriculum uitgelegd aan de hand van twee belangrijke didactisch uitgangspunten, namelijk 'contextualiseren en decontextualiseren'. Contextualiseren houdt in dat de theorie steeds in relatie met
de praktijk van de beroepsbeoefening wordt verworven. Er is binnen HUpabo een permanente wisselwerking is tussen leren op de opleiding en leren in de praktijk. Decontextualiseren als didactisch
uitgangspunt wil zeggen dat onderzoek en werkplekleren een belangrijke rol spelen in het onderwijs
en dat daarbij steeds de koppeling aan theorie, concepten, modellen van betekenis is. In de professionalisering van het docententeam spelen deze twee uitgangspunten een belangrijke rol. Naast mijn
rol in onderwijsuitvoering en onderwijsontwikkeling voer ik onderzoek uit binnen het Lectoraat
Beroepsonderwijs. Het onderzoek is gefocust op de didactiek van de beroepsvorming van leraren
basisonderwijs. De resultaten van dit onderzoek hebben impact op het curriculum van de pabo;
het gaat specifiek om de visie met betrekking tot de manier waarop toekomstige leraren basisonderwijs moeten worden opgeleid door zowel de opleidings- als de onderwijspraktijk. Kennis over dit
onderzoek wordt uitgewisseld binnen de vergaderingen van de curriculumcommissie, binnen het
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leerteam dat zich onder mijn leiding bezig houdt met het beroepsprofiel van een leraar basisonderwijs, maar ook tijdens de bijeenkomsten waarin de nieuwe deeltijdopleiding in samenwerking met
de onderwijspraktijk wordt herontwikkeld en geflexibiliseerd. Ik ben projectleider hiervan.

Het VELOV Ontwikkelingsprofiel Vlaamse Lerarenopleiders (Mets, & Van den Hauwe, 2015)
vat een en ander helder samen (p. 96): "Lerarenopleiders als eindgebruikers van onderzoek
houden systematisch vakliteratuur bij, niet alleen over hun vak, maar ook over
onderwijs en opleiden. Ze hebben inzicht in de manier waarop wetenschappelijke kennis tot stand komt. Ze gebruiken de inzichten om zelf
bij te blijven, maar ook ter ondersteuning van de invulling van hun
Ook in
onderzoek hebben
verschillende professionele rollen”. Het gaat dus om de wetenschaplerarenopleiders
pelijke onderbouwing van de keuzes in de opleiding. Lerarenopleieen voorbeeldders als actieve onderzoekers gebruiken onderzoek om inzicht te
functie.
verwerven in hun professioneel handelen, de mechanismen van de
opleiding en de ontwikkeling van toekomstige leraren. Leijnse et al.
(2006) zien dit 'vermogen om systematisch kennis te verwerven en toe te
passen' als een belangrijke vaardigheid van professionals in het algemeen. Dat betekent dat als
lerarenopleiders leraren willen opleiden tot eigentijdse professionals die onderzoeksvaardig zijn
in deze betekenis, zij op dit vlak een voorbeeld zijn. Hoe geven we dit in opleidings- en onderzoeksteam vorm?

Peter Kop, ICLON en Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman
Sinds 2002 combineer ik een baan als vakdidacticus bij het ICLON met een baan als docent in
het voortgezet onderwijs. Als pilotdocent heb ik meegedaan aan curriculumvernieuwingen in het
wiskundeonderwijs, was lid van de vernieuwingscommissie, auteur voor statistiek en lid van de
constructiegroep eindexamens wiskunde A havo/vwo. In 2012 ben ik gestart met een promotieonderzoek over algebraïsche vaardigheden, een hot item toentertijd. Ik combineer een baan als docent
(ongeveer 8 lesuren) met vakdidactiek en onderzoek doen. Omdat het onderwerp van mijn onderzoek een zeer praktische component heeft zijn mijn leerlingen, met hun medeweten, onderwerp
van onderzoek. De focus ligt op "Hoe kunnen we de symbol sense van leerlingen verbeteren door
het schetsen van grafieken?" In een pilot bleek dat leerlingen nauwelijks een schets van een grafiek
bij een formule kunnen maken. Via een lessenserie blijken leerlingen hun symbol sense in korte tijd
aanzienlijk te kunnen verbeteren.
Toen ik startte op het ICLON was de wereld van onderzoek volstrekt nieuw voor me. De literatuurseminars wekten mijn interesse: je zou theorie nodig hebben om de praktijk te kunnen duiden en
de praktijk nodig hebben om de theorie te kunnen duiden. Onderzoek was echt wat nieuws voor
mij. Alsof ik na ruim 30 jaar docent zijn, plotseling om de hoek in de vierde dimensie kon kijken.
Een initiatief als "Onderzoek meets Onderwijs" van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren
is belangrijk. Als nieuweling in het onderzoek heb je in het begin weinig gevoel voor de regels en
gewoonten van deze wereld. En omdat ik dit maar één dag in de week doe, gaat dat ook niet zo
snel. Toch is het zeker de moeite waard. Allereerst heel praktisch: als vakdidacticus begeleid je
studenten bij onderzoek. En zoals bij alle complexe, abstracte taken, helpt het om praktische voorbeelden te geven uit eigen praktijk. Hoewel deze begeleiding nu nog wel vaak gebaseerd is op een
didactiek van "dit doe je zo". Daarnaast leer je zaken gestructureerder aan te pakken en kan ik
intuïtieve probeersels van vroeger nu beter plaatsen. Ook beïnvloedt dit onderzoek mijn visie op
het onderwijs geven en leren van leerlingen en de focus daarbij: je kijkt immers veel preciezer dan
voorheen.
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Samen opleiden, samen onderzoeken
In het hbo zijn vanaf het begin van deze eeuw lectoraten tot stand gekomen, waarin lectoren
samen met lerarenopleiders praktijkgericht onderwijsonderzoek uitvoeren en daarmee kwaliteit
en actualiteit van curricula versterken. Dat betreft de curricula van pabo, van tweedegraads lerarenopleidingen vo/mbo en van professionele masters zoals de vakmasters (eerstegraad), de
Master Educational Needs en de Master Leren & Innoveren. In het wo maakt vanaf de invoering
van de ulo's (1987) onderzoek deel uit van het curriculum. De hbo bachelor opleidingen kennen
sinds enkele jaren een leerlijn onderzoek die er op is gericht dat studenten een onderzoekende
houding ontwikkelen (Andriessen, 2014), in de hbo en wo masteropleidingen voeren studenten
een praktijkgericht onderzoek uit in en met hun schoolpraktijk op basis van een vraag uit het
schoolteam.
Vanaf 2008 krijgt in 30 Academische Opleidingsscholen praktijkgericht onderzoek vorm (Ros,
van der Steen, & Timmermans, 2016), ook in veel andere Opleidingsscholen is sprake van praktijkgericht onderzoek, de projecten Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen
waren een stimulans. Recent zijn Werkplaatsen voor Onderwijsonderzoek (zie www.nro.nl)
gestart, drie in het po (2016), twee in het vo (2017) en twee in het mbo (2018).

Marit Kruiskamp, Marcant-BSV
In januari 2006 werd ik leerkracht op Daltonschool 'De Rank', een opleidingsschool waar veel
pabo-studenten stage lopen. Het was mijn eerste kennismaking met onderzoek en het begeleiden
van onderzoek in onderwijs. Samen met de schoolopleider van de Rank en instituutsopleider van de
pabo bespraken we de voortgang en begeleiding van de studenten: samen opleiden. In 2009 startten
we met de doorontwikkeling tot academische opleidingsschool; samen opleiden en samen onderzoeken. Ik werd door mijn directeur gevraagd hier vorm en inhoud aan te geven. Daarvoor startte
ik mijn master, samen met twee collega's van andere scholen binnen onze stichting. Ik vond het
geweldig om te leren over onderzoek, verandering, innoveren en natuurlijk het uitvoeren van onderzoek binnen mijn eigen school. Meer en meer ontdekte ik hoe helpend onderzoek is in ons dagelijks
werk. Een voorbeeld waarin het belang van onderzoek voor de kwaliteitsontwikkeling van onze
school duidelijk werd, was de keuze voor een nieuwe rekenmethode. Waar eerder drie zichtzendingen werden aangevraagd en werd gekozen op basis van uiterlijk of motivatie, zijn we gestart
met het opstellen van criteria en hebben we onderzocht welke methodes aan deze criteria voldeden. Twee methodes zijn uitgeprobeerd en beoordeeld op basis van de criteria waarna een keuze
is gemaakt. Hierdoor sloot de nieuwe methode beter aan bij het curriculum en de schoolvisie.
Met mijn collega's die werkzaam zijn in de andere academische opleidingsscholen, zijn we gestart
met het delen van ervaringen en het volgen van nascholing. Daarbinnen hebben we een onderzoeksagenda voor onze scholen ontwikkeld. Dit heeft de impact van onderzoek op de scholen
vergroot; verandering zijn steeds vaker evidence-based. In 2014 besloten we dat ook onze leerlingen een onderzoekende houding moesten ontwikkelen. Het hele team heeft hiervoor nascholing
gevolgd en op dit moment zitten we volop in de implementatiefase. Leerlingen zeggen niet langer
'Ik kan het niet', maar 'Ik kan het nog niet'.
Onderzoek heeft me veel gebracht als leerkracht, als mentor van studenten en als persoon.
Ik weet dat onderzoek helpt om beargumenteerde keuzes te maken, om het beste uit studenten
en leerlingen te halen en om de kwaliteit van je school te verbeteren.

Publicaties over lerarenopleiders als onderzoekers gaan veelal over algemene uitgangspunten,
over opbrengsten voor professionele of teamontwikkeling, of voor de onderwijspraktijk. Het
profiel van de lerarenopleider als onderzoeker is nog verre van uitgekristalliseerd. Een basis is
gelegd door Cochran-Smith (2005), waar zij het concept Inquiry as a stance introduceert. In
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Nederland vertalen we dit naar onderzoekend vermogen (Andriessen, 2014). In Becoming a
Teacher Educator (Swennen, & Van der Klink, 2009) beschrijven Livingstone, McCall, en Morgado
(2009) de lerarenopleider als onderzoeker. In The Professional Development of Teacher Educators
(Bates, Swennen, & Jones, 2011) beschrijven Griffiths, Thompson, & Hrynewicz (2011) hoe
lerarenopleiders een profiel als onderzoeker kunnen ontwikkelen. Van der Klink, Kools, Avisar,
White & Sakata (2016) beschrijven de opbrengst van een onderzoek naar professionele ontwikkeling van lerarenopleiders binnen de Research and Development Community Professional Development of Teacher Educators van de ATEE.
Boyd en Szplit (Eds., 2017) bieden een actuele stand van zaken vanuit internationaal perspectief:
Swennen, Geerdink & Volman beschrijven in hoofdstuk 7 door middel van een narratieve
studie de professionele ontwikkeling als onderzoeker van vijftien hbo lerarenopleiders tijdens
hun promotietraject; Shagrir beschrijft in hoofdstuk 8 op basis van een narratieve studie de drie
belangrijkste motiverende aspecten (promoveren; professionele ontwikkeling; samenwerken
met collega's) en de drie belangrijkste belemmerende aspecten (roosters en tijdgebrek; ontbreken van motivatie; beleid en cultuur in het instituut); Willemse en Boei geven in hoofdstuk 10
een overzicht met resultaten uit recente onderzoeken naar het professionele zelfbeeld van lerarenopleiders, en de kansen en belemmeringen die zij ervaren - als aanvulling t.o.v. de belemmerende aspecten die Shagrir noemt, vermelden zij het veelal ontbreken van een coherent
onderzoeksprogramma van voldoende schaalgrootte. Powell problematiseert in hoofdstuk 12 de
'messiness' van gezamenlijk onderzoek door lerarenopleiders en concludeert dat lerarenopleiders de eigen aanpak en regie als uitgangspunt moeten nemen. In enkele hoofdstukken valt op
dat lerarenopleiders aangeven dat hun werkomgeving onderzoek niet altijd ziet als kerntaak
van een lerarenopleider, sterker nog: zij twijfelen er zelf soms ook aan.

Lerarenopleiders doen onderzoek: de praktijk
In de afgelopen tien jaar hebben, mede gedreven vanuit en gefaciliteerd door het personeelsbeleid van de instellingen), vrijwel alle hbo-lerarenopleiders een master en is er een snel groeiend
aantal gepromoveerd die vaak als hogeschoolhoofddocent de verbinding leggen tussen lectoraten, opleidingen en scholen. Van wo-lerarenopleiders wordt verwacht dat ze gepromoveerd
zijn. Ook veel schoolopleiders hebben een professional master gevolgd of zijn daar mee bezig.

Gisbert van Ginkel, Radboud Docenten Academie
Na twee jaar lesgeven startte ik in 2000 mijn promotieonderzoek, vanaf 2009 werk ik bij de Radboud Docenten Academie, begeleid ik studenten bij hun praktijkonderzoek en ben sinds 2015
instituutsopleider bij de aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg.
Onderzoek als buitenpromovendus in combinatie met werk betekent dat ik in 2018 hoop te promoveren. Mijn promotieonderzoek is gericht op de praktijkkennis van praktijkbegeleiders over adaptief
begeleiden van studenten op de werkplek. De kennis die hieruit voortkomt wordt ook gebruikt in de
opleiding en in workshops en nascholing. Het promotieonderzoek beïnvloedt hoe ik zelf werk met
studenten en medeopleiders in de school. Bij het begeleiden van studenten met hun praktijkonderzoek hecht ik veel belang aan 'de voorkant': een goede probleemstelling en goed expliciteren van je
denkmodel achter het onderzoek. In mijn eigen onderzoek merk ik hoe belangrijk dit is. Een van de
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ideeën uit mijn onderzoek is dat adaptief begeleiden 'adaptieve meta-cognitie' vereist: het overwegen van verschillende verklaringen voor wat je ziet bij een student en verschillende aanpakken
die daar bij kunnen aansluiten. Als er iets speelt met een student probeer ik eerst verschillende
verklaringen te zoeken voor wat er aan de hand kan zijn.
Binnen de opleiding doen we aan visievorming via literatuurseminars gekoppeld aan onderzoekswerk van collega's of ons onderzoeksprogramma. Veel gebeurt al doende bij het schaven aan ons
onderwijs, iedere collega heeft zijn eigen gerichtheid qua thematiek. Ikzelf heb een hoorcollege over
leren vormgegeven rondom leerstrategieën waarvoor evidentie is, gekoppeld aan modellen over het
werkgeheugen en het lange termijn geheugen. Bij een herziening van onze rubric voor zelfevaluatie
heb ik artikelen aangedragen over reflectie en het beoordelen ervan (Ward & McCotter). Ik vind dat
zulke inzichten meegenomen moeten worden, waarbij ik beïnvloed ben door promotieonderzoeken
(zoals Mansvelder-Longayroux (2006), Van der Leeuw (2006), Pauw (2007)) dat me door medeopleiders wordt aangereikt. Mijn eigen ingang in de lerarenopleiding was via het doen van onderzoek,
veel van wat ik weet over opleiden is gebaseerd op het breed lezen van onderzoek naar onderwijs
en opleiden van leraren. Medeopleiders weten me te vinden als ze een artikel zoeken over een
onderwerp.

Er is beperkt onderzoek hoe lerarenopleiders kennis en ervaring met onderzoek benutten voor
de eigen professionele ontwikkeling en die van hun collega's, hoe zij dit inzetten voor de
versterking van het curriculum waarbinnen zij onderwijs verzorgen en hoe zij dit vertalen naar
een bijdrage aan de wetenschappelijke kennisbasis van het opleiden van leraren.
Naast de in eerder paragrafen genoemde onderzoeken is er door lerarenopleiders op meerdere plaatsen hun persoonlijke ontwikkeling als
Hoe
onderzoeker beschreven. Tack & Vanderlinde (2016) beschrijven een
draagt onderVlaamse aanpak op basis van masterclasses, een zevental lerarenopzoek van lerarenleiders beschrijven hun ervaringen. Koster, Kools & Lunenberg
opleiders bij aan de
(2016) beschrijven hoe onderzoek als professionele leerstrategie in
ontwikkeling van
beperkte tijd vorm kan krijgen; deze werkwijze is gebaseerd op ervacollega’s.
ringen in de module 'Onderzoek doen en begeleiden' in de Opleiding
Lerarenopleider (VU) en wordt toegepast in kenniskringen.

Marina Bouckaert, Fontys Hogescholen.
Als lid van de kenniskring van het lectoraat Professionalisering van Leraren en Lerarenopleiders (lector
Quinta Kools) zie ik het werken aan mijn professionele ontwikkeling door middel van het doen en
begeleiden van onderzoek als vanzelfsprekend. De afgelopen jaren deed ik promotieonderzoek in
een EdD-programma, een professional doctorate of education, aan de University of Roehampton. In
dit onderzoek stonden docenten Engels centraal die zelf lesmateriaal ontwikkelen, en bekeek ik op
welke manier zij zich hierdoor professionaliseren. Ook houd ik me bezig met onderzoek door
wetenschappelijke en vakliteratuur te lezen, artikelen te publiceren (Bouckaert, 2016; Bouckaert,
2017; Bouckaert & Kools, geaccepteerd), mee te schrijven aan een publicatie die gebruikt wordt in
de opleiding (Bouckaert & Ederveen, 2014), te presenteren op conferenties, te participeren in nationale en internationale netwerken zoals VELON en MATSDA, de Materials Development Association,
en door bachelor- en masterstudenten te begeleiden in het doen van praktijkonderzoek.
Door het doen van onderzoek voel ik mij beter in staat mee te praten in vakgroepoverleg, bij het
ontwikkelen van materialen, toetsen en beoordelingsmodellen, en in de vormgeving van nieuwe
modules. Ik kan gemakkelijker verwijzen naar relevante bronnen, doorzie de structuur en onderbouwing van teksten beter, en neem stellingen niet meer snel voor waar aan. Als vakinhoudelijk
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en onderzoeksbegeleider probeer ik het denkvermogen van studenten te stimuleren, vooral door
vragen te stellen: mijn formatieve feedback en beoordeling van toetsen bestaan steeds vaker uit
vragen i.p.v. antwoorden. Hiermee probeer ik te spiegelen en expliciet te verwoorden,
dat vragen tot denken aanzetten - en niet altijd direct een antwoord behoeven om van waarde te
zijn in het leerproces. De opdrachten en toetsvormen die ik ontwikkel vragen expliciet naar de
didactisch en pedagogisch onderbouwde visie van de student, en dagen uit deze visie te vertalen
in lesdoelstellingen en -activiteiten.
Mijn onderzoekservaringen en opgedane kennis deel ik op studiemiddagen en op informele wijze
met collega's, studenten, werkplekbegeleiders in ons vakdidactisch netwerk op de academische
opleidingsschool, in het landelijk vakoverleg, op conferenties en in publicaties.

De VELON Themagroep Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek (zie
www.velon.nl) heeft gezamenlijk een aantal publicaties verzorgt, presenteert zich op studiedagen en beoogt te werken als een community of inquiry die de professionaliteit van lerarenopleiders als onderzoeker ondersteunt.
Verspreid over dit hoofdstuk treft u zeven persoonlijke verhalen van lerarenopleiders aan over
hun ontwikkeling als onderzoeker. In de brochurereeks Life and Work of Teacher Educators
(Lorist & Swennen, 2015, 2016a, 2016b, 2017) beschrijven lerarenopleiders hun professionele
ontwikkeling, waarbij onderzoek vaak een belangrijke rol speelt.
Een interessante invalshoek is het professional doctorate voor lerarenopleiders, zoals dat onder
amdere in Engeland reeds bestaat. Marina Bouckaert schrijft hierover in haar persoonlijke
verhaal hierboven en David Powell in Lorist & Swennen (2016a).
In het Tijdschrift voor Lerarenopleiders wordt over lerarenopleiders als onderzoekers regelmatig
gepubliceerd, naast eerder genoemde artikelen recent onder andere Van Vlokhoven, Kools,
Geerdink, Boei & Willemsen (2013) en Koster, Béneker, Kools & Joosten-ten Brinke (2015).

Beschouwing en discussie
We kunnen constateren dat er een start is gemaakt en dat de vele initiatieven en good practices
zijn. De kennisdeling daarover komt op gang. Het vervolg zal op verschillende manieren en in
verschillende contexten opgepakt moeten worden.
Lerarenopleiders kunnen in hun team bespreken hoe zij vorm geven aan hun professionele
ontwikkeling en een onderzoekende cultuur. Dit kan onderdeel zijn van de beroepsregistratie
(www.brlo.nl). In regionale samenwerkingsverbanden, zoals (Academische) Opleidingsscholen
en Werkplaatsen voor Onderwijsonderzoek, kan dit in de vorm van professionele leergemeenschappen. Hogescholen, universiteiten en schoolbesturen in po, vo en mbo kunnen dit ondersteunen door het onderdeel te maken van het HR-beleid. Onderzoek op basis van vragen uit de
praktijk van scholen en opleiding waaraan gezamenlijk wordt gewerkt en waarvan de resultaten ingebracht worden in de praktijk zijn en blijven de beste ambassadeurs voor praktijkgericht
onderwijsonderzoek. VELON kan als vertegenwoordiger van de beroepsgroep een stimulerende en ondersteunende rol vervullen: agenderen bij regionale en landelijke gremia, publicaties in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, via de Themagroep Professionele ontwikkeling van
lerarenopleiders in en door onderzoek.

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

185

Greta de Wit-Rademaker, Windesheim
TOG?!
Ik werk als hogeschooldocent aan de master Learning & Innovation van Windesheim. We leiden
docenten op om een voortrekkersrol te vervullen in onderwijsinnovatie. Nadat ik een aantal jaren
masterstudenten heb begeleid bij individueel praktijkonderzoek, heb ik sinds een paar jaar een
andere aanpak. Ik ben nu begeleider van een thematische onderzoeksgroep (TOG). Een TOG
bestaat uit een aantal studenten dat kiest voor een onderzoeksthema met een gemeenschappelijke
doelstelling waarbij de praktijkrelevantie voor een brede groep scholen evident is. Mijn thema is
formatief toetsen in relatie tot betekenisvol leren. In mijn eerste TOG hebben twaalf studenten met
ieder een groep van vijf collega's uit po, vo, mbo of hbo ervaring opgedaan met formatief toetsen en
onderzocht wat de collega's hebben geleerd. In de tweede TOG bouwen tien studenten voort op de
uitkomsten en staat de vraag centraal op welke wijze formatief toetsen bijdraagt aan betekenisvol
leren door leerlingen. Als TOG-begeleider leer ik op verschillende niveaus. Ik heb ervaren dat
samenwerken in onderzoek zowel in de onderzoeksgroep met medestudenten als met collega's
op school motiverend werkt; dat je door de werkwijze van een TOG beter tot kennisconstructie en
studiesucces kunt komen; en dat ik als onderzoeksleider en expert ben gegroeid. Met name door
de meta-analyses heb ik nieuwe inzichten opgedaan en is mijn ervaring met onderzoek verrijkt.
Ik deel op verschillende manieren mijn kennis. Tijdens een landelijke studiedag van MLI-opleidingen
en twee maal tijdens een EAPRIL-congres (Luxemburg, 2015; Porto, 2016) hebben we gepresenteerd. Ik heb een handreiking geschreven voor collega's en studenten over de werkwijze van een
TOG. Inmiddels is er in de masteropleidingen een breed aanbod van thematische onderzoeksgroepen ontwikkeld. We hebben een inspiratiebijeenkomst georganiseerd over formatief toetsen
voor (oud-)studenten en collega's. Binnen Windesheim participeer ik in het netwerk 'Toetsen en
beoordelen' en verzorg workshops. Ik heb een bijdrage geleverd aan Toetsrevolutie: naar een
feedbackcultuur in het hoger onderwijs (Sluismans & Segers, 2018).
Samengevat: begeleiding van een onderzoeksgroep levert mij plezier in onderzoek, focus in de
begeleiding en inhoudelijke verdieping op die voor mijzelf, de opleiding en het werkveld betekenis
heeft!

Onderzoekfinanciers zoals NRO (www.nro.nl) en Regieorgaan SIA (www.regieorgaan-sia.nl)
kunnen hun rol zodanig inrichten dat het praktijkgerichte onderwijsonderzoek nog steviger
wordt ondersteund: onderzoekstenders die zowel aansluiten bij praktijkvragen als bij vraagstukken binnen de beschikbare wetenschappelijke kennis. Daarbij vraagt ook de disseminatiefunctie aandacht, zoals die nu al vorm krijgt via www.onderwijsonderzoek.nl, congressen en
werkbijeenkomsten.
De steunpunten opleiden in de school po en vo en het kennispunt opleiden in de school mbo
kunnen via digitale kennisdeling en bijeenkomsten het delen van ervaringen en gezamenlijk
ontwikkelen blijven ondersteunen.
Er is inzet van vele partijen nodig is. De basis ligt bij de lerarenopleiders zelf: hoe geven wij als team, onderzoeksgroep, samenwerkingsverband - invulling aan onze professionele ruimte?
Dan gaat het om vragen zoals: Wat is het profiel van een lerarenopleider als onderzoeker?
Hoe delen we onze inzichten met collega's in het eigen team, en met collega's van andere
opleidingen en scholen? Hoe draagt ons werk bij aan de kwaliteit van het onderwijs in po,
vo, mbo, hbo, wo? Wat draagt praktijkgericht onderwijsonderzoek bij aan wetenschappelijke
kennis?
De uitdaging voor de beroepsgroep lerarenopleiders is om het voortouw te blijven nemen.
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Praktijkvoorbeeld

Voeding voor onderzoekende professionaliteit
Praktijkvoorbeeld van werken aan onderzoekend vermogen in de
lerarenopleidingen
Niek van den Berg, Aeres Hogeschool Wageningen
Madelon de Beus, Aeres Hogeschool Wageningen
Zoals in de bijdrage van Geerdink in dit katern al is toegelicht, heeft onderzoek in hogescholen de
afgelopen jaren steeds nadrukkelijker een plaats gekregen. De instelling van lectoraten in 2001 is
een belangrijk moment in die ontwikkeling. In toenemende mate speelt onderzoek een rol bij de
verbetering van de onderwijskwaliteit en professionalisering van docenten in het hbo en bij de
innovatie van het werkveld (zie ook Onderwijsraad, 2014). De rol van onderzoeker is nadrukkelijker
een van de rollen van hogeschooldocenten en daarmee ook van lerarenopleiders.

Onderzoekend en transdisciplinair vermogen in de lerarenopleiding
Voor lerarenopleiders wordt expliciet de rol van onderzoeker als verbredingsdomein benoemd
(HBO-raad, Vereniging Hogescholen, 2011; VELON, 2012; Lunenberg, Dengerink, & Korthagen,
2013). In de Kennisbasis voor leraren ligt het accent op een onderzoekende houding en onderzoekende benadering van de eigen onderwijspraktijk. Werken vanuit een onderzoekende houding
en onderzoek doen zijn twee aspecten van onderzoekend vermogen, naast het toepassen van onderzoek in de eigen werkpraktijk (Andriessen, 2014). Voor opleiders voegt Van den Berg (2016) nog
een vierde element toe: anderen ondersteunen in de ontwikkeling van hun onderzoekend vermogen
(Nijenhuis et al., 2015; OOB, 2015). Dat geldt overigens zowel voor lerarenopleiders als voor andere
opleiders in het hbo. En het geldt bijvoorbeeld ook voor docenten in het vo en mbo, omdat hun leerlingen onderzoekend vermogen nodig hebben als burger, beroepsbeoefenaar en deelnemer aan
vervolgonderwijs.
Onderzoekend vermogen maakt integraal deel uit van de professionele identiteit van lerarenopleiders (Simons, Lengkeek, Ruijters, & Geijsel, 2015) en moet dus altijd worden gezien in relatie tot
andere kwaliteiten zoals ontwikkelaar, pedagoog, didacticus, begeleider, teamlid, lerende. Tegelijkertijd weten we dat niet iedere lerarenopleider ook daadwerkelijk en regelmatig onderzoek doet of
anderszins onderzoekend vermogen praktiseert. Hoe zorg je er nu voor dat onderzoekend vermogen
in de lerarenopleiding zodanig vanzelfsprekend is, dat 'de onderzoekende docent (in opleiding)' en
'de onderzoekende lerarenopleider' tautologieën worden? Hieraan werken betekent werken aan
rolontwikkeling van lerarenopleiders, studenten, docenten én onderzoekers. Waar opleiders en
docenten (in opleiding) onderzoekend vermogen zouden moeten ontwikkelen, zouden onderzoekers naast hún onderzoekend vermogen specifiek ook hun vermogen tot interactief werken in cocreatie moeten ontwikkelen. Van den Berg (2016) schaart dit vermogen onder transdisciplinair
vermogen, over de grenzen van onderzoek en opleiding heen.
Hoe werkt Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) in de eigen lerarenopleiding aan een versterking
van het onderzoekend vermogen van lerarenopleiders en studenten? De komst van lectoren had en
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heeft daarin een belangrijke rol, maar er is nadrukkelijk meer voor nodig om een en ander te
borgen in de gehele organisatie.

Eén vogel maakt nog geen lente
Toen AHW in 2002 (toen nog Stoas) begon met het eerste lectoraat kwam het woord 'onderzoek'
niet voor in de organisatie. Toch werd er wel onderzoek gedaan, gericht op het ontwikkelen van een
duurzaam curriculum. In 2006 kwam de tweede lector, met de verwachting dat de docenten zelfstandig onderzoek konden doen. Echter de vraag goed articuleren en de onderzoeksvraag bepalen,
het planmatig verzamelen van data en die ook weer op een goede manier verwerken was niet de
gangbare praktijk en navolgbaar beschrijven wat er gedaan was bleek een volgende drempel.
Vanaf het moment dat er in 2011 drie lectoren waren, werd onderzoek in de organisatie serieuzer
genomen, al beschouwden velen lectoren en onderzoek nog wel eens als een 'speeltje' van de
directie. Waar die ene eerste lector het begin van de lente was, brak de echte lente pas rond 2013
door. Met de validatie (VKO, 2013) van het onderzoek en kwaliteitssysteem werd ook de positie van
onderzoek in de faculteit erkend. Dat heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de onderzoekende cultuur.

Hoe kun je onderzoekend werken leren met elkaar? En wat is daarvoor nodig?
Om onderzoeken en onderzoekend werken in lerarenopleidingen verder te borgen, zou je
moeten werken aan
 een cultuur waarin onderzoekend vermogen als vanzelfsprekend is ingebed,
 organisatorische randvoorwaarden voor onderzoekend werken door opleiders en
studentenin de opleidingen, en
 zichtbaar profijt van onderzoek en onderzoekend vermogen voor de lerarenopleiding
en scholen: de lerarenopleider en student moeten er beter van worden en zo ook de
leraren en leerlingen in de scholen waarvoor we opleiden.
Om die onderzoekende cultuur en dat onderzoekend werken een stap verder te brengen is professionalisering en een verandering van de professionele identiteit van de lerarenopleiders nodig. Professionalisering kreeg onder meer vorm door vijf kenniskringplaatsen voor een dag in de week in te
zetten voor docenten die onderzoek willen (leren) doen. Met een eigen vraag, aansluitend aan het
onderzoeksprogramma kan een docent aan de slag. In de kenniskring voeren docent-onderzoekers
en lectoren het professionele gesprek over onderzoekvragen, je ontwikkeling tot onderzoeker en de
betekenis daarvan voor je verdere werkpraktijk.
Meer onderzoekende opleiders bezochten nationale en internationale congressen voor practitioners
en researchers, zoals de ORD (Onderwijs Research Dagen) en de EAPRIL-Conferentie (European
Association for Practitioner Research on Improving Learning), aanvankelijk als deelnemer, inmiddels
als presentator. Zij schreven papers, maakten posters en presenteren hun onderzoek. Dit is zowel
een uiting van de zich ontwikkelende opleiders en de onderzoekscultuur, als een impuls daarvoor.
De ontwikkeling en uitvoering van de masteropleiding Leren en Innoveren (MLI), heeft aanzienlijk
bijgedragen aan het verder ontwikkelen van de onderzoekscultuur en het onderzoekend werken.
De MLI is nadrukkelijke ingebed in de faculteit, met directe verbindingen met de bacheloropleidingen en de kenniskring: docenten in de MLI werken ook in de bachelor en zijn actief in de kennis-
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kring, en lectoren zijn actief in de master en de kenniskring. De MLI is bedoeld voor professionals
met minimaal twee jaar werkervaring (in scholen, instellingen en bedrijven) en heeft het karakter van
een professionaliseringstraject waarin praktijkgericht onderzoek en innovatie(ambities) in nauwe
samenhang verbonden zijn met de vraagstukken in ieders werkpraktijk. De mogelijkheden tot innovatie op de werkplek worden tijdens de opleiding verkend en verdiept met behulp van praktijkgericht onderzoek en op basis van wetenschappelijke literatuur (MLI, 2017). Bijbehorende methoden
en technieken van praktijkgericht onderzoek maken nadrukkelijk onderdeel uit van het curriculum
en de kwalificatie-eisen. Zo wordt bijvoorbeeld de internationale week vormgeven rond een internationaal congres (de recentste jaren de EAPRIL-Conferentie) en maakt de onderzoeksthesis onderdeel
uit van het examen.
Onderzoek in de bachelor lerarenopleidingen was echter nog steeds niet
geëxpliciteerd en geen vanzelfsprekendheid. Dit leidde in 2014 tot de
instelling van de Onderzoeksgroep Onderzoek in de Bachelor (OOB).
Deze groep ontwikkelde op basis van verkennend onderzoek het visiedocument Vanzelfsprekend Nieuwsgierig, waarin onderscheid wordt gemaakt
tussen methodische adequaatheid, praktische relevantie én transformatieve
werking van onderzoekend vermogen voor de student zelf en zijn/haar
opdrachtgever (Nijenhuis et al., 2015; OOB, 2015). De OOB gingen naar aanleiding
van dit visiedocument intern en extern in gesprek. De gefragmenteerde aandacht in het curriculum
voor leren onderzoek doen, maakt nu stap voor stap plaats voor een samenhangend leerlint waarmee
studenten op verschillende plekken en momenten verschillende aspecten van onderzoekend vermogen kunnen ontwikkelen.
Een
BasisKwalificatie
Onderzoekend
Vermogen.

Een vergelijkbare ontwikkeling van (leren) onderzoek doen in smalle zin naar het ontwikkelen van
onderzoekend (en transdisciplinair) vermogen in brede zin is er in het professionaliseringsaanbod
voor lerarenopleiders van AHW. De aanvankelijke leergang Methoden en Technieken van onderzoek
(met een algemeen deel en twee delen over kwalitatief en kwantitatief onderzoek) is doorontwikkeld
tot een programma voor een BasisKwalificatie Onderzoekend Vermogen (BKOV) (AHW, 2016). De
onderdelen hiervan zijn diverser, korter en nog dichterbij de eigen werkpraktijk van lerarenopleiders.
Zo is het mogelijk om een lector aan te laten schuiven bij een teamoverleg, is er een module van 40
uur waarin collega's een klein onderzoek doen in hun eigen werkpraktijk en zijn er workshops/intervisiebijeenkomsten over het leren begeleiden van de ontwikkeling van onderzoekend vermogen van
studenten (waaronder onderzoeksbegeleiding). Het belang daarvan neemt toe, omdat ook de
aandacht voor onderzoekend vermogen en onderzoek in het curriculum gericht op de ontwikkeling
tot Onderzoekende Professional toeneemt.
De kennisbasis voor lerarenopleiders is geactualiseerd (Velon, 2017) en is opgebouwd uit zeven
thema's, waarvan onderzoek naar en door lerarenopleiders en hun opleidingen er een is. De professionele identiteit van de lerarenopleider verandert mee met die kennisbasis van de opleider. Door binnen een dynamische context waarvan opleidingsscholen deel uitmaken en steeds nieuwe vraagstukken aan de orde zijn - tegelijkertijd het onderzoekend vermogen van de opleiders te blijven
ondersteunen en een leerlint onderzoekend vermogen te ontwikkelen en te onderhouden, ontstaat
er een vruchtbare wisselwerking tussen student, opleider, kennisbasis, en opleidingsprogramma
binnen de opleiding en in de scholen. De student, opleider en scholen worden er 'beter' van: het
ontwikkelen van een onderzoekende houding in de ecologie van de lerarenopleidingen, de samen
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werking en interacties tussen de lerende, de opleider en de leeromgevingen, gaan organisch samen
op.
Dat aandacht voor onderzoekend vermogen zichtbaar profijt oplevert wordt onder meer zichtbaar in
de expliciete waardering van collega's voor het programma BKOV. Direct met collega's (lectoren en
lerarenopleiders uit zowel de bachelor- als de masteropleiding, waaronder promovendi) aan de hand
van concrete begeleidingscasussen in gesprek gaan over onderzoeksbegeleiding en het ontwikkelen
van onderzoekend vermogen, maakt zowel de handelingsverlegenheid als oplossingsrichtingen
duidelijk. Daarbij zijn het cyclische en dynamische karakter van praktijkgericht onderzoek doen en
de tweezijdige relatie met het ontwikkelen van een onderzoekende houding nadrukkelijke gespreksthema's. En het feit dat niet alleen lerarenopleiders maar ook lectoren zelf aan hun eigen onderzoek
werken tijdens BKOV, draagt eraan bij dat collega's ervaren dat er altijd wel wat te verbeteren blijkt te
zijn als je er samen naar kijkt, en dat die interactie dus een sleutelfactor is.
Ook bij studenten is zichtbaar profijt te zien. In de bachelor- en masteropleidingen lopen de NSEscores voor aandacht voor onderzoek op, heeft het visitatiepanel voor de accreditatie bachelor zich
positief uitgesproken over de ontwikkeling en scoort de masteropleiding hoger dan het landelijk
gemiddelde. In de bachelor lerarenopleidingen is in het curriculum het onderdeel 'De Onderzoekende Professional' opgenomen, waarmee praktijkonderzoek doen voor studenten een duidelijk
zichtbare plek heeft gekregen. Docenten organiseren moderatiebijeenkomsten waarin zij ervaring en
kennis uitwisselen over het begeleiden van onderzoek. En alumni van de MLI laten tijdens alumnibijeenkomsten en in onderzoek vanuit het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
weten hoe de opleiding heeft bijgedragen aan hun rolontwikkeling als onderzoekende innovator van
leren. Een rol die ook binnen hun eigen organisaties wordt gewaardeerd, al zijn er wat dat betreft ook
nog wel stappen te zetten (MLI, 2017, p.22).
Bachelorstudenten van de lerarenopleiding doen sinds 2015 een afstudeeropdracht waarin onderzoek doen als onderzoekende professional gekoppeld is aan hun werkplek-praktijk. Daarmee wordt
er ook een verbinding gemaakt met de (v)mbo-scholen. Voor docenten van die scholen bieden we
de mogelijkheid om deel te nemen in de kenniskring en zij participeren in onderzoek dat met de
lectoraten wordt gedaan. Daar komt steeds beter van de grond. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan
masterclasses en symposia die vanuit de lectoraten worden aangeboden.

Slotbeschouwing
We hebben in het voorgaande laten zien hoe bij AHW de aandacht voor onderzoek gaandeweg
overgaat in aandacht voor onderzoekend vermogen en dat ook transdisciplinair vermogen in beeld is.
In de curricula van de opleidingen, in de professionalisering van opleiders en in de kenniskring wordt
zichtbaar hoe de organisatie hier vorm aangeeft. We verwachten dat hierdoor simpel grensverkeer
tussen onderwijs en onderzoek (heen-en-weer even oversteken en dan gauw terug naar je eigen
ecosysteem) vermindert en dat grenspraktijken groeien, bijvoorbeeld in de vorm van nu al veel
voorkomende partnerschappen tussen lerarenopleiders, docenten en onderzoekers die samen een
weerbarstig praktijkvraagstuk te lijf gaan. En we verwachten een verdere ontwikkeling van nieuwe
grenspraktijken met lerarenopleiders, docenten en onderzoekers in een symbiotische relatie waarin
wie wie is, niet meer goed te zien is, of zelfs niet relevant, omdat onderzoekend en transdisciplinair
vermogen van opleiders en onderzoekers vanzelfsprekend zijn.
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Naam: Wilfried Admiraal
Functie: Hoogleraar Onderwijswetenschappen
Organisatie: ICLON, Universiteit Leiden
is hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij is tevens directeur
van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing
(ICLON). Hij is als promotor en onderzoeker betrokken bij onderzoek op het gebied van
didactiek en het leren van leraren, zowel in de initiële opleiding als tijdens hun beroepsloopbaan. Tevens werkt hij met Onderzoeksateliers waarin hij samen met leraren onderzoek
doet naar verbetering van de onderwijspraktijk
Info: w.f.admiraal@iclon.leidenuniv.nl

Naam: Anouke Bakx
Functie: Lector leren en Innoveren
Organisatie: Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Anouke Bakx werkt als lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie.
Anouke is onderwijspsycholoog en werkte een aantal jaar als leerkracht basisonderwijs.
Ze houdt zich bezig met de kwaliteit van de leraar basisonderwijs. Haar onderzoeksthema's zijn
'goed leraarschap voor (hoog)begaafde leerlingen' en 'pedagogische sensitiviteit'. Haar onderzoek
en onderwijs richten zich op deze thema's. Ook begeleidt zij docenten in hun promotietraject
aan de Eindhoven School of Education (ESoE) van de Technische Universiteit Eindhoven en aan
Tilburg University.
Info: a.bakx@fontys.nl

Naam: Madelon de Beus
Functie: Faculteitsdirecteur
Organisatie: Aeres Hogeschool Wageningen (AHW)
Madelon de Beus werkt sinds 2002 bij Aeres Hogeschool: aanvankelijk als hogeschooldirecteur
bij Stoas Hogeschool. Deze is opgegaan in Aeres Hogeschool als een van de faculteiten. Bij
AHW en de voorganger Stoas is zij vanaf het begin betrokken geweest bij het invoeren van
onderzoek in het hbo, het positioneren van lectoren, lectoraten en kenniskring in de faculteit, en
daaruit voortkomende voorbereiding en aanvraag van de masteropleiding leren en innoveren.
Dit naast de verdere ontwikkeling van de bachelor lerarenopleidingen die in deze educatieve
faculteit in het opleidingsportfolio zitten, professionalisering van docenten en ontwikkeling van
de curricula, o.a. gericht op het implementeren van onderzoek.
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Madelon is o.a. lid van het sectoraal adviescollege Hoger Pedagogisch Onderwijs (sac hpo)
van de Vereniging Hogescholen en lid van het Landelijk Platform Masteropleidingen.
Info: m.de.beus@aeres.nl

Naam: Fer Boei
Functie: Hoofddocent onderwijskunde
Organisatie: Hogeschool Windesheim, kenniscentrum Bewegen en Educatie
Fer Boei is als hoofddocent onderwijskunde verbonden aan het domein Bewegen en
Educatie van Hogeschool Windesheim. Binnen deze functie spelen curriculumontwikkeling,
professionalisering van (HBO-)docenten en onderzoek een grote rol. Naast zijn functioneren
binnen Windesheim is hij ook landelijk actief als voorzitter van het Landelijk Vakoverleg
Onderwijskunde voor de tweedegraads lerarenopleidingen en leidt hij een themagroep
"assessment en evaluation" binnen de EAPRIL. Als mede-voorzitter participeert hij in een
themagroep van de VELON gericht op de 'professionele ontwikkeling van lerarenopleiders
in en door onderzoek'.
Info: F.Boei@windesheim.nl

Naam: Perry den Brok
Functie: Hoogleraar / voorzitter leerstoelgroep
Organisatie: Education and Learning Sciences, Wageningen University & Research (WUR)
Perry den Brok is hoogleraar 'Onderwijs en leren' aan de Wageningen Universiteit. Hij is in
die functie actief als begeleider van promovendi, als lerarenopleider binnen de educatieve
minor en als onderwijsinnovator. Zijn expertise ligt op het vlak van leeromgevingen, leren
en professionele ontwikkeling van docenten, onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs, en
onderzoeksmethodologie. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam rondom didactiek, de
rol van docenten bij praktijkgericht onderzoek, en heeft ook diverse promoverende docenten
begeleid. Hij was voorzitter van de divisie Leraar en Lerarenopleiding van de VOR.
Momenteel is hij ook actief als lid in de NRO programmacommissie Lerarenagenda en als
voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Curriculum.nu
Info: perry.denbrok@wur.nl

Naam: Mascha Enthoven
Functie: Onderzoeker, Adviseur en Trainer
Organisatie: Onderwijs en Opvoeding HvA, Amsterdam / Resilient Relations, Amsterdam
Mascha Enthoven werkt sinds 2003 als onderzoeker, adviseur en trainer op het gebied van
praktijkgericht onderzoek en pedagogisch didactisch handelen in de onderwijspraktijk. Dit
doet zij in het Hoger Onderwijs; het Middelbaar Beroepsonderwijs, in het Primair Onderwijs en
voor kenniscentra en -instituten. Zij versterkt instellingsbrede visies op deze terreinen en werkt
deze uit in de begeleiding van leraren en opleiders. De begeleiding kan plaatsvinden in de vorm
van training, professionele leergemeenschappen of gezamenlijke onderzoeksprojecten. Als
onderzoeker bestudeert zij oa de impact van professionaliseringstrajecten voor leraren op de
ervaring van leerlingen en studenten. Tevens is zij actief voor de Vereniging Lerarenopleiders
Nederland (Velon) als redactielid van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders en de themagroep
'professionalisering van lerarenopleiders in en door onderzoek'.
Info: mascha@resilientrelations.com
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Naam: Janneke Geursen
Functie: Lerarenopleider/ vakdidacticus Engels-Moderne Vreemde Talen
Organisatie: ICLON, Universiteit Leiden
Janneke Geursen was voordat zij in 1999 vakdidacticus werd bij de Vrije Universiteit, werkzaam
als docente Engels in het voortgezet onderwijs. In 2014 maakte zij de overstap naar het ICLON,
waar zij als opleider betrokken is bij de tweetalige lerarenopleiding (World Teachers) en het
vakdidactisch programma voor studenten Engels. Zij is een van de begeleiders van de Professionele Leergemeenschap Engels in het tweetalige onderwijs en geeft nascholing.
Zij nam deel aan de self-study onderzoeksgroep die in 2006 onder leiding van Fred Korthagen,
Rosanne Zwart en Mieke Lunenberg aan de VU startte. Sindsdien heeft zij enkele groepen mede
begeleid. Zij is VELON collega-beoordelaar.
Info: j.w.geursen@iclon.leidenuniv.nl

Naam: Wouter Hustinx
Functie: Onderzoekshoofd aan het expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie
Organisatie: Hogeschool PXL in Hasselt
Wouter Hustinx is onderzoekshoofd aan het expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie van
Hogeschool PXL in Hasselt. Hij ontwikkelt het onderzoeksmatige speerpuntenbeleid in
samenwerking met onderzoekscoördinatoren en onderzoekers. Wouter is gespecialiseerd in
het gebruik van ICT in het onderwijs en doet hiervoor onderwijsontwikkeling in Hogeschool PXL
(blended learning, distance learning). Verder zet Wouter innovatieve onderwijsprojecten op
zoals PXL Breekt Uit, een collectief project waarin de campusdeuren 2 dagen sluiten, maar alle
onderwijsactiviteiten wel moeten blijven doorgaan.
Info: Wouter.Hustinx@PXL.be

Naam: Wenckje Jongstra
Functie: Director of studies masteropleiding Leren & Innoveren
Organisatie: Katholieke Pabo Zwolle
Wenckje Jongstra is director of studies van de masteropleiding Leren & Innoveren. Ze doceert
ontwerpgericht onderzoek binnen deze opleiding. Ze is geïnteresseerd in school-ingebedde
professionaliseringsinitiatieven van teacher leaders ten behoeve van schoolontwikkeling. Als lid
van het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit en als begeleider van de Kenniskring Werkveld Taal doet ze onderzoek naar leesprofielen van leraren en lerarenteams. Ze is medeauteur
van Een leraar als geen ander. Ontwikkeling van professionele identiteit van leraren door
verhalen.
Info: w.jongstra@kpz.nl

Naam: Peter Lorist
Functie: Beleidsadviseur educatieve sector
Organisatie: Hogeschool Utrecht
Peter Lorist is beleidsadviseur met als expertisegebieden opleiden in de school, onderzoek in de
school en schoolontwikkeling. Vanuit hun onderlinge verbinding in samenwerkingsverbanden
zoals Opleidingsscholen en Werkplaatsen voor Onderwijsonderzoek in po, vo, mbo, hbo en wo.
Na een promotie als wiskundige (1985) werkte hij als docent bij de Open Universiteit en als
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lerarenopleider bij Hogeschool Utrecht. Sinds de eeuwwisseling is hij als beleidsadviseur en
projectleider betrokken bij diverse Opleidingsscholen, Academische Opleidingsscholen en
een Werkplaats voor Onderwijsonderzoek. Peter is lid van de Ledenraad van VELON en de
Voorlopersgroep Opleiden in de School. Hij is secretaris van de Opleidingsraad (15 schoolbesturen po, Hogeschool en Universiteit Utrecht) en namens NRO van het Ondersteunend
Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek.
Info: peter.lorist@hu.nl

Naam: Mieke Lunenberg
Functie: Consultant/adviseur
Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam (gast)
De expertise van Mieke Lunenberg is de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Zij
behoorde tot de eerste lichting geregistreerde lerarenopleiders en collega beoordelaars, en
was co-projectleider voor de ontwikkeling van de kennisbasis voor lerarenopleiders. Mieke
begeleidde collega's die hun eigen praktijk onderzochten en doceerde in de opleiding voor
opleiders. Mieke is een van de oprichters en council member van het International Forum for
Teacher Educator Development (http://info-ted.eu/) en heeft lezingen en workshops gegeven
voor collega's in België, Duitsland, Noorwegen, Australië, Zwitserland, Japan, Zuid-Afrika en de
USA. Zij heeft veelvuldig gepubliceerd over de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
Info: mieke@lunenberg.info / http://lunenberg.info/

Naam: Susan McKenney
Functie: Hoogleraar docentprofessionalisering ELAN
Organisatie: Universiteit Twente
Susan McKenney is hoogleraar docent professionalisering, schoolontwikkeling en
onderwijstechnologie aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op deze thema's in
relatie tot curriculumvernieuwing. Ook bestudeert ze synergistische vormen van samenwerking
tussen onderzoek en praktijk. Omdat ze graag bijdraagt aan het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten door tegelijkertijd aan duurzame oplossingen voor problemen in het praktijk
te werken, kiest ze vaak voor ontwerpgericht onderzoek. Prof. McKenney deelt haar inzichten
over deze vorm van onderzoek door haar onderwijs en lezingen. Ook is ze (mede)auteur van
meerdere publicaties hierover, inclusief de boeken Educational Design Research en Conducting
Educational Design Research.
Info: susan.mckenney@utwente.nl

Naam: Helma Oolbekkink
Functie: Lector Meervoudige professionaliteit van leraren en Universitair docent
Organisatie: HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren en Radboud Universiteit Nijmegen
Helma Oolbekkink werkt ruim 10 jaar als lerarenopleider en onderzoeker bij de Radboud
docentenacademie in Nijmegen en combineert die functie sinds kort met een lectoraat bij de
HAN. Haar onderzoek richt zich op professionalisering van leraren door onderzoek en zij is met
name geïnteresseerd in de stuurkracht of agency van leraren. Hierover publiceert zij in nationale
en internationale tijdschriften zoals Teaching and Teacher Education en Educational action
research. Zij is sinds 2017 betrokken bij InFo-TED, een Europees forum dat zich richt op de
professionalisering van ervaren lerarenopleiders. In dat kader doet zij ook onderzoek naar
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professionalisering van lerarenopleiders in 'boundary crossing' settings waarbij ook agency weer
een belangrijke rol speelt. Sinds 2017 is zij tevens bestuurslid bij VELON waar ze zich bezighoudt
met de portefeuilles studiedag en themagroepen.
Info: h.oolbekkink@ils.ru.nl

Naam: Ietje Pauw
Functie: Lector Narratieve Professionele Identiteit
Organisatie: Katholieke Pabo Zwolle
Ietje Pauw is lector aan de Katholieke Pabo Zwolle. Het thema van haar lectoraat is Narratieve
Professionele Identiteit. Ze bestudeert pedagogisch-didactische problemen, bezien vanuit een
talig perspectief, waarbij de narratieve invalshoek voor een belangrijk deel richting geeft aan haar
onderzoek. Het belangrijkste onderzoeksproject is de ontwikkeling van de professionele identiteit van leraren, zoals die zichtbaar wordt in verhalen. Ze is medeauteur van Een leraar als geen
ander. Ontwikkeling van professionele identiteit van leraren door verhalen. Enkele andere
projecten zijn Narratieve reflectie, Professionele taal, Creatief schrijven op de basisschool en
leesprofielen. Ze geeft tevens leiding aan het KPZ Kenniscentrum en doceert in de
masteropleiding Leren & Innoveren.
Info: i.pauw@kpz.nl

Naam: Marjolijn Peltenburg
Functie: Senior onderzoeker en hogeschooldocent
Organisatie: Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs
Marjolijn Peltenburg is als senior onderzoeker verbonden aan het Marnix Innovatie Centrum
(MIC) van de Marnix Academie. Vanuit deze functie is zij nauw betrokken bij de opzet en
uitvoering van onderzoek in Research & Design groepen. Marjolijn is ook opleidingscoördinator
en curriculumontwikkelaar van de Masteropleiding Leren en Innoveren (MLI) vanuit Radiant in
een samenwerking tussen Utrecht (Marnix Academie), Helmond (De Kempel) en Zwolle (KPZ).
Verder is zij projectleider van een tweetal CEPM-onderzoeksprojecten (Center of Expertise
Persoonlijk Meesterschap) en heeft zij ruime ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Marjolijn promoveerde in 2012 op een onderzoek naar het zichtbaar maken van het
reken-wiskundig potentieel van leerlingen in het speciaal basisonderwijs.
Info: m.peltenburg@hsmarnix.nl

Naam: Marieke Pillen
Functie: Docent-onderzoeker
Organisatie: Katholieke Pabo Zwolle (KPZ)
Marieke Pillen is aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Ze is gepromoveerd op spanningen in de
professionele identiteit van beginnende leraren en werkt als kerndocent professionele identiteit
in de Master Leren en Innoveren (MLI) en als kerndocent onderzoek in de Master Leadership in
Education (MLE). Als lid van het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit van KPZ doet ze
onderzoek naar de ontwikkeling van de professionele identiteit van masteropgeleide leraren en
schoolleiders en is medeauteur van Een leraar als geen ander. Ontwikkeling van professionele
identiteit van leraren door verhalen. Marieke is lid van de VELON themagroep professionele
ontwikkeling van lerarenopleiders in en door onderzoek.
Info: mt.pillen@windesheim.nl
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Naam: Inge Placklé
Functie: Lerarenopleider, voorzitter VELOV
Organisatie: Hogeschool PXL te Hasselt, Vrije Universiteit Brussel & VELOV
Prof. Dr. Inge Placklé is lerarenopleider Project Algemene Vakken aan Hogeschool PXL te Hasselt
en de Vrije Universiteit Brussel. Zij leidt er aspirant-leraren op voor het beroepsonderwijs. Ze
was expert binnen inclusieprojecten van de European Agency for Special Needs and Inclusive
Education. Haar onderzoek heeft enerzijds als focus krachtige leeromgevingen in het middelbaar beroeps onderwijs en anderzijds professionalisering van lerarenopleiders. Zij is voorzitter
van de Vereniging voor Lerarenopleiders in Vlaanderen (VELOV).
Info: Ingeborg.Plackle@vub.be

Naam: Karen Reekmans
Functie: Lector-onderzoeker
Organisatie: Hogeschool PXL in Hasselt
Karen Reekmans is lector-onderzoeker aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Ze geeft vakdidactiek
vroeg vreemdetalenonderwijs en meertaligheid aan de studenten van de lerarenopleiding
PXL-Education lager en kleuteronderwijs. Verder begeleidt ze studenten die stage lopen in het
immersieonderwijs Nederlands in Luik en is zij verbonden aan PXL-Research voor praktijkgericht
onderzoek over schooltaal Nederlands als tweede taal (NT2) in meertalige klassen. In 2015
publiceerde zij de resultaten van het NOvELLe-onderzoek adviserende leerlijn
onderzoekscompetenties voor de lerarenopleidingen GLO en SLO.
Info: Karen.Reekmans@PXL.be

Naam: Gosse Romkes
Functie: Onderwijsmanager, voorzitter Curriculumcommissie
Organisatie: Hs Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen, Instituutsmanagementteam
Gosse Romkes is werkzaam als onderwijsmanager bij het Instituut voor Lerarenopleidingen en als
promovendus bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling, beiden van de Hogeschool Rotterdam.
Hij promoveert in 2018 aan de Universiteit van Antwerpen op een proefschrift over de inhoud
en het verloop van het leerproces "Leren lesgeven". Momenteel richten zijn activiteiten zich
onder meer op de implementatie van een bijgesteld tweedegraads curriculum bestaande uit een
(School)Vak georiënteerde lijn, een Integratieve beroepslijn en een professionaliseringslijn.
Naast onderwijsmanager en onderzoeker is hij betrokken bij de curriculumcommissie (vz.),
de implementatie van het hoofddocentschap binnen IvL, opleiden in de school e.d.
Info: g.romkes@hr.nl

Naam: Anje Ros
Functie: Lector leren en Innoveren
Organisatie: Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Anje Ros werkt als lector Leren & Innoveren bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Anje richt
zich in deze functie vooral op onderzoek naar kennisbenutting: onderzoek naar de rol van
praktijk(gericht) onderzoek in scholen en het werken aan de ontwikkeling van een professionele
leergemeenschap. Daarbinnen gaat het om het realiseren van een onderzoekscultuur, een
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onderzoekende houding van leraren en van gespreid leiderschap. In samenwerking met het
Steunpunt Opleidingsscholen ontwikkelde zij diverse katernen en praktische publicaties voor
scholen. Daarnaast begeleidt ze promovendi die praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek
uitvoeren op diverse thema's en is ze leider van de onderzoekscommissie van de academische
opleidingsschool van het Partnerschap opleidingsscholen (POS).
Info: a.ros@fontys.nl

Naam: Jeroen S. Rozendaal
Functie: Hoofddocent Praktijkgericht Onderzoek
Organisatie: Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen, Master Leren en Innoveren
Jeroen S. Rozendaal is werkzaam als lerarenopleider bij de Master Leren en Innoveren
(overwegend op het gebied van praktijkgericht onderzoek) en als hoofddocent praktijkgericht
onderzoek van het Instituut voor Lerarenopleidingen, beiden van de Hogeschool Rotterdam. Hij
promoveerde in 2002 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de interactie tussen
motivatie en cognitie. Momenteel richten zijn onderzoeksactiviteiten zich onder meer op de
doelmatigheid van mastergeschoolde docenten als aanjagers van een lerende cultuur en
onderwijsverbetering in de eigen instelling. Naast docent en onderzoeker is hij producent van
culturele en educatieve media.
Info: j.s.rozendaal@hr.nl

Naam: Anja Swennen
Functie: Lerarenopleider en onderzoeker
Organisatie: Learn! Academy, Vrije Universiteit Amsterdam
Vanaf 1989 werkte ik bijna tien jaar als vakdidacticus Nederlands aan de pabo van, wat nu, de
Saxion Hogeschool in Deventer is. Nu werk ik al weer bijna twintig jaar aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Mijn onderzoek richt zich op lerarenopleiders: Het gaat in het bijzonder over de
veranderende context van de lerarenopleidingen, de daarmee samenhangende veranderende
identiteit van lerarenopleiders en de gevolgen van de veranderingen in de context op de praktijk
van het opleidingsonderwijs.
Ik ben sinds jaar en dag betrokken bij de VELON en ik ben sinds 2007 associate editor van het
internationale tijdschrift Professional Development in Education.
Ik publiceer artikelen en boeken die zijn gerelateerd aan mijn onderzoeksthema's, zoals in
2009 Becoming a Teacher Educator (samen met Marcel van der Klink), uitgegeven door Springer
en The Struggle for Teacher Education, uitgegeven door Bloomsbury Publishers dat in 2017
verscheen.
Info: j.m.h.swennen@vu.nl

Naam: Hanne Tack
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Specifieke Lerarenopleiding UGent
Hanne Tack verdedigt in augustus 2017 haar proefschrift Naar een beter begrip van de
professionele ontwikkeling van lerarenopleiders: Theoretisch en empirisch inzicht in hun
onderzoekende houding. Haar onderzoeksinteresse situeert zich met andere woorden

KENNISBASIS LERARENOPLEIDERS - Katern 5: Onderzoek in de lerarenopleridingen

201

voornamelijk op het gebied van de lerarenopleiding, met een focus op de professionele
ontwikkeling van lerarenopleiders. Hanne publiceerde reeds in verschillende (inter)nationale
peer-reviewed tijdschriften, en werkte mee aan bijdragen voor de onderwijspraktijk. Hanne was
gedurende drie jaar projectmedewerker van het project Lerarenopleiders Onderzoeksvaardig' van
het expertisenetwerk Associatie Universiteit Gent. Bovendien is ze reviewer voor het tijdschrift
Vocations and Learning en is ze sinds maart 2017 JURE Coördinator van de EARLI SIG 11. Vanaf
september 2017 gaat Hanne aan de slag als beleidsmedewerker in de Specifieke Lerarenopleiding van de UGent.
Info: hanne.tack@ugent.be

Naam: Ruben Vanderlinde
Functie: Professor en opleidingsvoorzitter
Organisatie: Vakgroep Onderwijskunde van de UGent
Ruben Vanderlinde is docent aan de Vakgroep Onderwijskunde van de UGent. Zijn onderzoeksinteresses zijn opleidingsdidactiek en lerarenopleiding, schoolontwikkeling, en het gebruik van
Informatie en Communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs. Hij publiceert over deze topics
in internationaal wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften, alsook in bijdragen bestemd
voor de onderwijspraktijk. Hij is (mede)lesgever van de opleidingsonderdelen
'Onderwijsinnovatie', 'Opleidingsdidactiek', en 'Vakdidactiek Pedagogische Wetenschappen'
in de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de Specifieke Lerarenopleiding. Hij is
sinds oktober 2016 voorzitter van de opleidingscommissie Specifieke Lerarenopleiding van de
Universiteit Gent en mede-oprichter van het Internationaal Forum voor Teacher Educator
Development (InFo-TED).
Info: ruben.vanderlinde@ugent.be

Naam: Niek van den Berg
Functie: Lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers
Organisatie: Aeres Hogeschool Wageningen (AHW
Niek van den Berg werkt als lector bij AHW aan vraagstukken over de samenwerking tussen (de
rollen van) opleiders en onderzoekers. Hoe krijgt de samenwerking tussen docenten en
onderzoekers rond praktijkvraagstukken vorm, en wat houdt comakership in dat verband in en
wat draagt het bij? Hoe integreren masteropgeleiden hun rollen als expert, innovator en
onderzoeker? Hoe geef je onderzoekend vermogen een plek in het curriculum?
Niek is voorzitter van de divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV)
van de VOR, lid van het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs, lid van het netwerk
lectoren lerarenopleidingen, en lid van de ledenraad van de VELON. Naast haar
werkzaamheden als lector is ze zelfstandig onderzoeker en adviseur bij Strix Aluco - onderzoek
en innovatie.
Info: n.van.den.berg@aeres.nl

Naam: Niek van den Bogert
Functie: Coördinator leerlijn Praktijkgericht Onderzoek, kerndocent 2e graads lerarenopleidingen
Organisatie: Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen
Niek van den Bogert is werkzaam als lerarenopleider en coördinator van de leerlijn
Praktijkgericht Onderzoek, bij de tweedegraads lerarenopleidingen van de Hogeschool
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Rotterdam. In 2016 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven op zijn
proefschrift over de rol van visuele waarneming van leraren bij het klassenmanagement, waarbij hij gebruik maakte van eye-tracking technologie. In zijn onderzoeksactiviteiten verbindt
hij bachelor studenten, lerarenopleiders, onderzoekers en werkveld met elkaar, waarbij het
gemeenschappelijk belang voorop staat. Daarnaast is hij wetenschapslid in een beoordelingscommissie van kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek van het NRO, en geeft hij
hogeschoolbrede trainingen, waaronder de SKE cursus.
Info: n.j.van.den.bogert@hr.nl

Naam: Stella van der Wal-Maris
Functie: Hoofddocent &senior onderzoeker, per 1-4-2018 lector Toekomstgericht Onderwijs
Organisatie: Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs
Stella van der Wal-Maris werkt als hogeschoolhoofddocent bij de Marnix Academie. Zij heeft
ruime ervaring in het opleiden en nascholen van leraren. Stella was onder andere docent
Rekenen-wiskunde & didactiek, vakgroepcoördinator, kerndocent van de academische pabo,
curriculumontwikkelaar en programmaleider Toetsing. In 2017 rondde zij een promotieonderzoek af naar betekenisgericht leren in academische pabo's. Momenteel zijn haar
belangrijkste werkzaamheden gericht op praktijkgericht onderzoek. Zo is Stella lid van de stuurgroep van het Marnix Innovatie Centrum, senior-onderzoeker in diverse heterogene leerwerkgemeenschappen en betrokken bij internationaal onderzoek naar sociaal ondernemend leren
in basisscholen. Per 1 april verandert haar functie in die van lector Toekomstgericht Onderwijs.
Info: s.vdwal@hsmarnix.nl

Naam: Lidewij van Katwijk
Functie: Lerarenopleider / vakdidacticus Biologie
Organisatie: Stenden hs , Pabo De Eekhorst, Assen & RUG, Universitaire Lerarenopl. Groningen
Lidewij van Katwijk werkt sinds 2001 als lerarenopleider en docent natuur & techniek aan
Pabo De Eekhorst in Assen. Sinds vorig jaar is zij tevens vakdidacticus Biologie aan de lerarenopleiding van de RUG in Groningen. Hiernaast is zij bezig met een promotie-onderzoek over
de bijdrage van praktijkgericht onderzoek voor de professionele ontwikkeling van aanstaande
leraren basisonderwijs. Lidewij is actief bij de VELON werkgroep 'professionalisering van
lerarenopleiders in en door onderzoek' , als beoordelaar in het registratietraject voor
lerarenopleiders en zij maakt deel uit van het Netwerk Lectoren Lerarenopleidingen.
Info: lidewij.van.katwijk@stenden.com

Naam: Marian van Popta-Erkelens
Functie: Opleidingsdocent en senior onderzoeker
Organisatie: Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs
Marian van Popta werkt als opleidingsdocent en senior onderzoeker bij de Marnix Academie.
Als opleidingsdocent ontwikkelt en verzorgt ze onderwijs in de masteropleidingen Leren en
Innoveren (MLI) en Educational Leadership (MEL). Ook verzorgt ze nascholingstrajecten rond
onderzoeksmatig werken en leren. Daarnaast begeleidt zij als senior onderzoeker vanuit het
Marnix Innovatiecentrum (MIC) Research & Designgroepen waarin leraren primair onderwijs,
studenten en lerarenopleiders samen onderzoek doen rond thema's als onderzoekend leren bij
kleuters, leerkrachtvaardigheden voor het stimuleren van mondelinge taalvaardigheid en
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succesfactoren voor het samen onderzoek doen in een R&D-groep. Ook doet zij zelf onderzoek
binnen een NRO-project dat zich richt op internationale impulsen voor de professionalisering
van leraren rond onderwijs aan nieuwkomers (IPLON).
Info: m.vanpopta@hsmarnix.nl

Naam: Martijn Willemse
Functie: Hoofddocent, onderzoeker en lerarenopleider
Organisatie: Hogeschool Windesheim, kenniscentrum Bewegen en Educatie
Martijn Willemse werkt als hoofddocent en onderzoeker bij het kenniscentrum Bewegen en
Educatie van de Hogeschool Windesheim. Centraal in zijn onderzoek staat de professionele
ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders. Hierbij richt hij zich zowel op kennisontwikkeling
over de wijzen waarop professionele ontwikkeling ondersteund kan worden, als professionele
ontwikkeling gericht op onderwerpen als (praktijkgericht) onderzoek, burgerschapsonderwijs,
samenwerking met ouders, of passend onderwijs en inclusieve leeromgevingen. Tevens is Martijn
betrokken als Chair-elect bij de European Association for Practitioner Research on Improving
Learning in Professional Practice and Education (EAPRIL), als vice-voorzitter bij de VELON en
participeert hij in de VELON-themagroep 'professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in en
door onderzoek'.
Info: m.willemse@windesheim.nl
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