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“Door de aanwezigheid van onderzoekers in de school zijn docenten zich gaan realiseren

dat zij onvoldoende over onderzoeksvaardigheden beschikken. Terwijl wel van hen 

verwacht wordt dat ze bovenbouwleerlingen begeleiden bij onderzoek voor het 

profielwerkstuk.”

“Mij is de combinatie van innovatie en onderzoek goed bevallen. Je denken wordt erdoor 

aangescherpt, je wordt kritischer.”

‘Leuk die onderwijsinnovaties, maar wat levert het op?’ Zowel het onderwijsveld als de 
maatschappij willen graag een gefundeerd antwoord op deze vraag. Het doel van het 
wetenschappelijk onderzoek in Expeditie durven, delen, doen is om effecten, succes- en 
faalfactoren van onderwijsinnovaties zichtbaar te maken.

In deze publicatie beantwoorden wetenschappers de volgende vragen: op welke 
manier hebben docenten bijgedragen aan het praktijkonderzoek op hun school? Wat 
heeft drie jaar Expeditieonderzoek opgeleverd voor hun professionele ontwikkeling? 
Aan de hand van uitgebreide casusbeschrijvingen leest u welke verschillende rollen 
docenten tijdens het Expeditieonderzoek hebben vervuld en wat de opbrengsten 
zijn voor henzelf, de leerlingen en de scholen. Docenten, schoolleiders en leerlingen 
hebben actief meegewerkt aan de uitvoering van het onderzoek in hun school.

‘En, heb je vandaag nog 
een goede vraag gesteld?’
Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering 
van docenten



Deze brochure is gedrukt op FSC papier, door een FSC-gecertificeerd bedrijf. 
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, 
opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor 
bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of 
regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren 
zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke 
controleurs zien toe op naleving van de regels.
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Over deze publicaties

‘En, heb je vandaag nog een goede vraag 
gesteld?’ is een van de slotpublicaties van 
het	Innovatieproject	van	de	VO-raad.	Als	
een rode draad door dit project loopt de 
ambitie om wetenschap en praktijk, 
onder zoek en onderwijsvernieuwingen, 
onderzoekers, schoolleiders en docenten 
met elkaar te verbinden.

In Expeditie durven, delen, doen heeft die 
ambitie ertoe geleid dat zestien scholen 
drie jaar lang intensief hebben samen-
gewerkt met onderzoekers. Docenten zijn 
op verschillende manieren betrokken 
geweest bij dat onderzoek: als respon-
dent, als uitvoerder van onderzoek in de 
eigen lespraktijk, en wat daar zoal  tussen 
zit. Dit boekje beschrijft welke rollen 
docenten in het onderzoek hebben 
gespeeld. Concrete voorbeelden laten 
zien hoe docenten zelf onderzoek hebben 
gedaan en waartoe dat heeft geleid. 
De conclusie: mits aan een aantal voor-
waarden is voldaan, kan onderzoek 
bijdragen aan professionalisering van 
docenten.

Maar Expeditie durven, delen, doen heeft 
nog veel meer opgeleverd. Op zoek naar 
talent beschrijft wat de zestien deel-
nemende scholen hebben gedaan om 
talenten van leerlingen te ontdekken en 
tot ontwikkeling te brengen. In Duurzaam 
vernieuwen gaat het over de inbedding 
van vernieuwingen in de scholen en de rol 
van onderzoek daarbij. Het debat over 
onderwijskwaliteit beschrijft wat er 

tijdens de Expeditie gebeurde in het 
publieke debat en welke nieuwe beleids-
maatregelen van kracht werden. Ook 
laat het zien hoe Expeditiescholen zijn 
omgegaan met het spanningsveld tussen 
het werken aan hun innovaties en de 
wisselende verwachtingen en eisen van 
de buitenwereld. In Scholen voorop 
komen vervolgens de school- en project-
leiders aan het woord. Ze vertellen in 
eigen woorden waaraan ze hebben 
gewerkt, wat er goed ging en wat niet, 
en wat deelname aan het project hen 
heeft gebracht. 

De opbrengsten van alle deelprojecten 
zijn kort samengevat in Vijf jaar 
innoveren. Opbrengsten van het 
Innovatieproject. 

Over de titel
De uitspraak ‘En, heb je vandaag nog 
een goede vraag gesteld?’ is van 
Albert Einstein. Toen een journalist 
aan hem vroeg hoe hij zo geleerd was 
geworden, antwoordde Einstein: ‘Dat 
komt door m’n moeder. Als ik thuis-
kwam uit school vroeg zij mij vaak: 
‘En, Albert, heb je vandaag nog een 
goede vraag gesteld?’’

De	Graaf,	Anne,	Kunst,	Klaas	(2005).	Einstein en de 
kunst van het zeilen. Een zoektocht naar de nieuwe rol 
van de leidinggevende. Amsterdam, SWP.
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Woord vooraf
Een wat onalledaagse definitie van leerplicht die ik nog wel eens gebruik, is dat 
leerplicht een op wettelijke basis aan de ouderlijke macht onttrekken van kinderen 
is om hen te onderwijzen. ‘Uit de ouderlijke macht ontzetten’ is een van de zwaarste 
juridische middelen die een samenleving kent. Onderwijs wordt kennelijk belangrijk 
genoeg gevonden om dit middel in te zetten: ouders mogen niet weigeren hun kind 
aan onderwijs bloot te stellen.

Dit schept voor scholen de hele dure verplichting om dan wel onderwijs aan te bieden 
dat zo goed mogelijk is. Het is een zeer terechte vraag van ouders als ze de school 
vragen: ‘weet u het zeker dat dit goed is?’ Door de emancipatie van ouders en 
veranderende gezagsverhoudingen vertrouwt de gemiddelde ouder het hoofd der 
school niet meer op zijn blauwe ogen. ‘Neemt u nu maar van ons aan dat dit het beste 
is’ verliest snel aan overtuigingskracht. En daar ontstaat een fors dilemma: we zouden 
graag zeker weten dat ons onderwijskundig handelen adequaat is, maar helaas is die 
zekerheid verre van gegarandeerd. In de gedragswetenschappen weten we maar in 
beperkte mate of onze receptuur werkt, vaak moeten we het hebben van trial and error, 
maar precies die ‘error’ is moeilijk te verteren als het je eigen kind betreft, zeker niet in 
een samenleving die steeds slechter met risico’s lijkt te kunnen omgaan1 en met ouders 
die steeds zelfbewuster zijn.

Zonder overdreven verwachtingen te willen wekken, is in ieder geval een stapje richting 
meer vertrouwen het bevorderen van een onderzoekende houding van leraren. Als zij 
zelf zich meer gaan afvragen of de ingezette acties daadwerkelijk resultaat hebben, 
ontstaat er een begin van een kritische dialoog die mis(ver)standen bestrijden en die 
een open en vertrouwenwekkend gesprek over onderwijs mogelijk maken. Hieruit vloeit 
nieuwsgierigheid voort: ‘ik heb me altijd afgevraagd of dit wel klopte…’. Als dan ver
volgens leraren en onderzoekers elkaar vinden in het systematisch zoeken naar een 
antwoord op gestelde vragen, kunnen we vooruitgang boeken. Leraren krijgen een 
dieper inzicht in wat er bekend is over hun werk en worden daarmee beter en vooral 
ook kritischer geïnformeerd. Als vakman/vrouw zijn ze op de hoogte van de laatste 
stand van het denken over hun werk. Onderzoekers slagen er beter in om hun inzichten 
en modellen te toetsen aan de taaie dagelijkse werkelijkheid. Dat leidt tot beter begrip 
en dieper inzicht en meer toepasbaarheid. Daarmee overbruggen we ook de al zo lang 
betreurde kloof tussen wetenschap en praktijk beter. De weg naar meer zekerheid loopt 
zo via dialoog en samenwerking waarbij onderzoekers en onderwijzers elkaars wereld 
betreden, verkennen en er over en weer inspiratie aan ontlenen.
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‘Nee, ik weet het nog steeds niet zeker, maar ik doe wel mijn uiterste best om het zo 
zeker mogelijk te weten.’ Dit geeft misschien nog niet het ultieme vertrouwen, maar 
dichterbij goed onderwijs kunnen we niet komen. Daarom moeten onderzoek en 
onderwijs innig vervlochten zijn en deze publicatie geeft een overzicht van de 
vruchten hiervan.

Prof. dr. Marc Vermeulen 
Universiteit van Tilburg/Open Universiteit Nederland

1 Beck, U. Risicogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp: Frankfurt AM, 2004.
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1 Inleiding
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Ineke van den Berg, Ditte Lockhorst, 
Marianne Boogaard

Onderzoek en professionalisering 
van docenten
Wat kunnen scholen doen om hun leraren 
topfit te houden en ze te behouden voor 
het onderwijs? Het leren van docenten is 
een doorlopend proces, dat vraagt om een 
personeelsbeleid dat rekening houdt met 
de verschillende fasen die de leraar door
loopt gedurende zijn onderwijsloop baan. 
Prick (2000) en daarvoor de Commissie 
Toekomst Leraarschap (1993) wezen al op 
het gebrek aan promotie mogelijkheden in 
het leraarsberoep en de noodzaak van een 
ontwikkelingsgericht personeelsbeleid.

De vraag is vervolgens hoe die professio
nalisering gestalte moet krijgen. Uit een 
studie naar het leren van docenten van 
Putnam & Borko (2000) blijkt dat zij het 
meest gebaat zijn bij een aanpak waarbij 
ze hun eigen werkplek kunnen gebruiken 
als plaats om te experimenteren en waar
bij ze die ervaringen kunnen uitwisselen 
en verdiepen samen met collega’s. Af en 
toe kan een cursus buiten de deur daarbij 
heel nuttig zijn om even geconcentreerd 
bezig te kunnen zijn, zonder de afleiding 
van de dagelijkse schoolbeslommeringen, 
maar het idee dat docent profes sionali
sering in hoofdzaak zou moeten bestaan 
uit cursussen volgen is achter haald. 
Expeditie durven, delen, doen – en dan 
met name de programma lijn ‘Onderwijs 
is populair: personeel is trots’ – sluit aan 
bij deze ontwikkelingen.

In de Expeditie wordt onderzoek van 
docenten in de eigen school, al dan niet 
gericht op verbetering van de eigen 
lespraktijk, opgevat als een manier bij 
uitstek om de professionele ontwikkeling 
van docenten te stimuleren. Volgens 
Burton & Bartlett (2005) is onderzoek 
van en door docenten een zeer effectieve 
manier om aan hun professionele ont
wikkeling te werken. Soortgelijke denk
beelden vinden we terug bij Coppola 
(2007), die stelt dat onderzoek en onder
wijs geïntegreerd horen te zijn. Ook de 
Commissie Dijsselbloem (2008) stuurt 
hier op aan met de door haar gewenste 
‘academisering’ van het leraarsberoep. 
Wij herkennen hierin het ideaal van ‘the 
reflective practitioner’ (Schön, 1987) 
oftewel van de docent als expert, die zelf 
de verantwoordelijkheid neemt om zijn 
professionele kennis te ontwikkelen, 
waarbij hij bewust kennis van anderen 
gebruikt (Ponte, 2002). 

Een kenmerk van deze recente aandacht 
voor de professionele ontwikkeling van 
docenten is dat de leraar niet meer als 
uitvoerder en toepasser van elders 
bedachte methoden en inzichten wordt 
aangesproken, maar als ontwikkelaar en 
onderzoeker. Volgens CochranSmith en 
Lytle (1999) stoelt veel van het profes
sionaliseringsaanbod voor docenten op 
‘knowledge for practice’, waarbij kennis 
en theorie door onderzoekers wordt ont
wikkeld die vervolgens door docenten 
moet worden gebruikt om hun eigen prak
tijk te verbeteren. Dat laatste gebeurt nu 
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juist niet. Zelfs in die gevallen dat de 
leraren en scholen bij de vraagstelling 
betrokken waren, herkennen ze zich vaak 
niet meer in de resultaten. Hun eigen 
vragen zijn veralgemeniseerd, of juist erg 
verengd, en de resultaten zijn afgezwakt 
met het oog op generaliseerbaarheid. 

Kortom, in plaats van ‘knowledge for 
practice’ moeten we toe naar ‘knowledge 
of practice’, oftewel kennis die door 
leraren zelf is ontwikkeld door onderzoek 
te doen naar de eigen praktijk (Cochran
Smith & Lytle, 1999). Dat is dan ook waar 
Expeditie durven, delen, doen op aan
stuurt. Overigens zien we ook buiten de 
Expeditie allerlei initiatieven tot docent
onderzoek en samenwerking tussen 
docenten en onderzoekers, zoals de 
Academische Opleidingsscholen en het 
DUDOCprogramma Vernieuwing bèta
vakken. Ondanks al deze initiatieven is er 
nog weinig zicht op de betekenis voor de 
onderwijspraktijk, voor de docent, voor de 
school; laat staan voor de leerling (Meijer, 
Meirink, Lockhorst & Oolbekkink
Marchand, 2010). 

In de Expeditie voeren docenten zoveel 
mogelijk het hele onderzoekstraject 
(mede) uit. Dit gebeurt vanaf de formu
lering van de vraagstelling – over een 
probleem waar zij in hun onderwijs
praktijk tegen aanlopen – tot en met de 
implementatie en disseminatie van de 
resultaten. Juist dit soort activiteiten lijkt 
precies te passen bij die van de 
professional in eerder genoemde 

omschrijving van Ponte (2002). Harinck 
(2006) typeert dit als praktijkonderzoek, 
oftewel onderzoek door professionals om 
het eigen handelen en de eigen onderwijs
praktijk te verbeteren en een gezamen
lijke kennisbasis te ontwikkelen. 

Bij deze opvatting van praktijkonderzoek, 
waarin de docent betrokken is als – op 
zijn minst – medeontwikkelaar en mede
onderzoeker, gaat het primair om 
verbetering van de praktijk in plaats van 
om wetenschappelijke theorievorming. 
Daarnaast zijn er belangrijke neven
opbrengsten te verwachten. Zo draagt de 
ervaring om zelf een oplossing te hebben 
ontwikkeld voor een ‘verlegenheidsvraag’ 
of het probleem eens goed in kaart te 
hebben gebracht, bij aan het gevoel van 
eigenwaarde en aldus aan het werkplezier 
(Earl & Katz, 2006). Behalve dat de 
professionele ontwikkeling van de docent 
hierdoor gestimuleerd wordt, verwacht 
men ook resultaten voor de school. 
Docenten die eraan gewend zijn om 
praktijkproblemen op een onderzoeks
matige manier te benaderen stralen dit 
uit naar collega’s en leerlingen, zo is de 
gedachte. Aldus dragen ze bij aan de 
ontwikkeling van een onderzoeks cultuur 
in de school. Een schoolleiding die daar 
oog voor heeft, zorgt voor een koppeling 
tussen onderzoek in de school en de 
beleidsvorming: geen innovatie zonder 
dat er onderzoek aan gekoppeld is. Dit 
geeft de docent een gevoel van eigenaar
schap van datgene wat in school wordt 
bedacht en uitgezet. Het leidt tot 
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verandering van leiderschapscultuur; de 
docent voelt zich medeeigenaar van het 
beleid (Scribner, Sawyer, Watson & 
Myers, 2007; Muijs & Harris, 2003).

Professionalisering van docenten wordt 
niet alleen gestimuleerd door inhoudelijke 
activiteiten, het is ook van wezenlijk 
belang dat docenten zich opgenomen 
voelen in een professionele leer gemeen
schap waarin een cultuur heerst van 
samen werking en collectieve verant
woordelijkheid (Geijsel & Meijers, 2005).

De projecten die in het volgende 
hoofdstuk de revue zullen passeren laten 
zien dat samenwerking in onderzoek 
verschillende vormen kan aannemen. De 
voorbeelden die in hoofdstuk 3 aan bod 
komen laten een aantal interessante 
mogelijkheden zien. In de praktijk heeft 
elke school een eigen combinatie bedacht 
en uitgewerkt van onderzoeks en 
ontwikkelingsactiviteiten, externe en 
interne ondersteuning en samen
werkingsstructuur. Bij elk project wordt 
tevens belicht wat de betrokkenen zelf 
zien als opbrengsten voor de school
cultuur met het oog op de profes siona
lisering van de docenten. Het over
koepelende evaluatieonderzoek, dat in 
december 2010 zal zijn afgerond, zal 
inzicht moeten geven in de ‘werkelijke’ 
effecten van de Expeditieaanpak.

De aandacht voor praktijkgericht onder
zoek in scholen waarbij docenten nauw 
zijn betrokken levert ook discussie op in 
onderwijs en onderzoeksland. Terug
kerende thema’s zijn de rol van de 
docent in het onderzoek, de kwaliteit en 
generaliseer baarheid van het onderzoek 
en de bijdrage van dergelijk onderzoek 
aan de wetenschappelijke discussie. We 
hebben met deze bundel geen pasklare 
antwoorden, maar proberen bij te dragen 
aan de huidige discussie. Tevens hopen 
we met de concrete voorbeelden docenten 
en scholen te enthousiasmeren en te 
inspireren om onderzoek de eigen 
school binnen te halen.
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Marianne Boogaard, Ditte Lockhorst, 
Ineke van den Berg

In dit hoofdstuk beschrijven de auteurs de 
verschillende rollen van docenten bij het 
onderzoek in de scholen. Ze verklaren 
vervolgens wat onderzoek doen betekent 
voor de profession alisering van docenten.

2.1 Inleiding
Nu, na drie jaar Expeditie, is het een goed 
moment om de balans op te maken: is het 
gelukt om onderzoekers en scholen te 
laten samenwerken aan praktijkgericht 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van de innovatie? Hoe hebben 
ze het eigenlijk aangepakt? Is er ook een 
effect zichtbaar van de samenwerking op 
bijvoorbeeld de professionalisering van 
docenten, zoals de theoretici verwacht
ten? Welke rollen hebben docenten in 
onderzoek zoal vervuld? En is er 
misschien een lijn te ontdekken in de 
taakverdeling tussen onderzoekers en 
docenten, ook al is er een enorme 
diversiteit aan innovaties en een flinke 
variatie aan praktijkgerichte onderzoeken 
uitgevoerd in de Expeditiescholen? In 
hoofdstuk 1 is vanuit een meer theoretisch 
en maatschappelijk perspectief gekeken 
naar docentonderzoek en de mogelijke 
effecten daarvan op hun professionele 
ontwikkeling. In dit tweede hoofdstuk 
laten we zien hoe die professionele 
ontwikkeling van docenten is ingevuld 
op de Expeditiescholen.

Om zicht te krijgen op de rol die docenten 
hebben gespeeld in het Expeditie
onderzoek, hebben we een vragenlijst 
voorgelegd aan de externe onderzoekers 
die met de scholen hebben samen
gewerkt. Vijftien van hen beantwoordden 
een speciaal voor dit doel geconstrueerde 
vragenlijst. Samen waren zij betrokken bij 
in totaal zestien scholen die deelnamen 
aan Expeditie durven, delen, doen. In de 
vragenlijst kwamen beide pijlers van de 
Expeditie aan de orde: innovatie en 
onder  zoek. In dit hoofdstuk ligt het 
accent op de verschillende vormen waarin 
de docenten hebben deelgenomen aan 
het onderzoek. 

Daaraan voorafgaand: uit de antwoorden 
op de vragenlijst blijkt dat de onderwijs
innovaties op verreweg de meeste 
Expeditiescholen de exclusieve taak van 
de docenten zijn geweest. Onderzoekers 
speelden in het ontwerpen van die 
innovaties, naar eigen zeggen, niet of 
nauwelijks een rol. Het beeld kan iets 
vertekend zijn door bescheidenheid van 
de onderzoekers of de weten schappe lijke 
wens om vooral objectief te blijven. Uit 
wandel ganggesprekken van onderzoekers 
gedurende de Expeditie bleek namelijk 
wel hun ‘worsteling’ met de rol van 
adviseur en met kennis doorgeven vanuit 
de onderzoeksliteratuur aan projectteams 
op de scholen. Volgens de vragenlijst
gegevens hebben echter slechts op enkele 
scholen (20 procent) docenten en onder
zoekers gezamenlijk de innovaties ont
wikkeld. Over het algemeen waren het de 
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docenten die de lessen, lessenseries en 
lesmaterialen ont wikkelden en die de 
leerlijnen uitzetten of instrumenten voor 
leerlingbegeleiding ontwierpen. 
Bovendien waren het vrijwel overal de 
docenten zelf die de innovaties in praktijk 
brachten. Zij zorgden op een deel van de 
scholen vervolgens ook voor het bijstellen 
van de lessen en materialen op basis van 
ervaringen en/of onderzoeksresultaten.

Expeditieonderzoekers over de rol van 
de docent als onderwijsontwerper 
“Op het Willem Lodewijk Gymnasium 
zijn zowel schoolbrede als vakgerichte 
innovaties uitgevoerd. Bij de vakgerichte 
innovaties voerden de docenten deze ook 
zelf uit, tijdens hun reguliere lessen. 
Op grond van de eerste resultaten zijn 
enkele van de ontwerpen ook al herzien 
en verbeterd.” 
 
“Op het Johan de Witt College is het 
ontwerpen van materialen op school
niveau de kern van de innovatie. Het 
gaat om een intakeprocedure, een 
leerlijnen  analyse, een beschrijving voor 
het opstroom programma, een schakel
protocol, een leerbiografie en een protocol 
voor POPgesprekken met leerlingen. 
Dit gebeurt in ontwikkelgroepen waarin 
docenten participeren.”

In het onderzoek hebben docenten 
verschillende rollen vervuld, als zelf
standige docentonderzoekers, samen met 
externe onderzoekers, als onderzoeks
begeleider van leerlingen, als respondent, 

of als gebruiker van onderzoeksresultaten 
of onderzoeksliteratuur. Hieronder 
bespreken we voorbeelden van al die 
rollen, om aan het slot van het hoofdstuk 
uit te komen op een typologie.

2.2 Onderzoek uitvoeren
Op enkele scholen vervulden docenten 
een rol als zelfstandig onderzoeker. Deze 
docentonderzoekers ontvingen daarbij 
overigens wel training, coaching en 
begeleiding door externe onderzoekers. 
Docentonderzoekers die zelf een compleet 
onderzoekstraject doorliepen waren er 
eigenlijk alleen op die scholen waar dat 
ook expliciet de doelstelling was van de 
Expeditie, zoals in het KIOSCproject 
(Kennis Innovatie en Onderzoekscentra, 
een samenwerkingsverband van zes 
scholen) en op het Da Vinci College. 
Deze docentonderzoekers kozen hun 
eigen onderzoeksonderwerp. Op het 
Da Vinci College ging dat om evaluatie 
van innovaties die door anderen werden 
ontworpen en uitgevoerd (in hoofdstuk 
3.2 komt dat onderzoek verder aan de 
orde). In het KIOSCproject richtten de 
docentonderzoekers zich op uiteen
lopende thema’s als rekenvaardigheid, de 
betrokkenheid van leerlingen, de rol van 
kerken bij jeugdhulpverlening, techniek
onderwijs, de examenresultaten Engels, 
werken in een open leercentrum, de 
invoering van laptops en de invulling van 
keuzewerktijd (hoofdstuk 3.1 is gewijd aan 
onderzoek op twee KIOSCscholen).
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Vaker dan zelfstandige docent
onderzoekers troffen we docentonder
zoekers en externe onderzoekers die 
samenwerkten aan onderzoek. Dat 
gebeurde op zo’n 80 procent van de 
scholen. In een dergelijke samen
werkings situatie ligt het voor de hand 
dat docentonderzoekers en externe 
onder zoekers tot een taakverdeling zijn 
gekomen. Figuur 2.1 laat zien hoe die 
taakverdeling eruit zag.

Uit figuur 2.1 is overigens ook in één oog
opslag duidelijk dat de rol van de externe 
onderzoekers op deze tweede groep 
scholen wat groter is geweest dan die van 
de docentonderzoekers. Dat geldt vooral 
voor de onderzoeksaspecten waarbij het 
gaat om meer specialistische vaardig

heden zoals dataanalyse, instrument
ontwikkeling en rapportage van de 
resultaten.

De onderzoeksvragen en onderzoeksopzet 
formuleren is op een deel van deze 
scholen gedaan door de externe onder
zoekers, op een ander deel van de scholen 
door de externe onderzoekers en docent
onderzoekers samen. Ook aanbevelingen 
en discussiepunten formuleren gebeurde 
in verreweg de meeste gevallen 
gezamenlijk.

Data verzamelen is de enige taak die juist 
meestal op de schouders van de docent
onderzoekers is terechtgekomen. Ook 
dat laatste vloeit logisch voort uit de 
om standig  heden: het zijn de docenten die 

formuleren van aanbevelingen

rapporteren/presenteren van resultaten

data-analyse

verzamelen van data

instrumenten ontwikkelen

onderzoeksvragen en -opzet formuleren

0% 20% 40% 60% 80% 100%

vooral de onderzoeker vooral de docent docent en onderzoeker samen

Figuur 2.1 Docentrollen in onderzoek naar onderwijsinnovaties in Expeditie durven, 

delen, doen
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hier het dichtst bij de bron zitten. Het zijn 
meestal hun eigen leerlingen of collega’s 
die geobserveerd of bevraagd werden.

Voorbeelden van de rolverdeling tussen 
onderzoekers en docenten c.q. docent
onderzoekers

Alle stappen gezamenlijk: 
“Op het IJburg College hebben drie 
diepteonderzoeken plaatsgevonden naar 
themaleren. Het eerste onderzoek betrof 
het leren van sleutelinzichten door 
leerlingen bij het thema (Ver)kiezen. 
Het tweede onderzoek ging over het 
verbeteren van tekstbegrip en woorden
schat bij het thema Wereldreligies via 
vormen van samenwerkend leren. Het 
derde onderzoek keek naar hoe leerlingen 
vooruitgingen in historisch redeneren bij 
het thema Europa. In de ontwerpcyclus 
van het themaleren ontwerpen en 
evalueren de docenten en de onderzoeker 
gezamenlijk.”

De taken verdeeld:
“Op Scholengemeenschap St. Ursula zijn 
de vragen van de school onderzoekbaar 
gemaakt door de onderzoekers. Naar aan
leiding van de concrete vragen van de 
school zijn door de onderzoekers, deels in 
samenwerking met docenten, instru men
ten ontwikkeld die bijgedragen hebben 
aan de professionalisering van de 
docenten en het ontwikkelen van een 
onderzoeksmatige houding. Vooral de 
Kijkwijzer heeft geleid tot beter obser
veren van docenten met het doel beter te 

kunnen handelen. In de samenwerking 
met docenten waren onderzoekers vaak 
ook adviseur en nascholer. Verder 
vormden de gezamen lijke reflecties op 
onderzoeks resultaten leermomenten voor 
allen.”

“De drie docentonderzoekers op het 
Picasso Lyceum zijn bij het maken van een 
onderzoeksplan begeleid door de onder
zoeker. De docentonderzoekers hebben 
zelf de data verzameld. Twee van hen 
hadden ook een aandeel in het uitwerken 
en analyseren van de gegevens. Eén van 
de docentonderzoekers heeft bovendien 
een deel van de rapportage gedaan. 
De externe onderzoekers hebben de 
data uitgewerkt en geanalyseerd, eind
rapportages gemaakt en deze weer 
teruggekoppeld naar de docent
onderzoekers.”

Het onderzoek dat in het kader van de 
Expeditie is uitgevoerd ofwel door 
docenten zelfstandig ofwel in een samen
werking tussen docent onder zoekers en 
externe onderzoekers, was overigens 
overwegend een combinatie van 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek 
(66,7%). In de andere gevallen ging het 
om alleen kwalitatief onderzoek. Op geen 
van de scholen is uitsluitend kwantitatief 
onderzoek uitgevoerd.
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2.3 Gebruikmaken van onderzoek
In onderwijsvernieuwingstrajecten kan op 
verschillende manieren gebruik worden 
gemaakt van onderzoek. Ten eerste kan 
dat via literatuurstudie: onderzoeks
artikelen in wetenschappelijke of vaktijd
schriften en andere publicaties kunnen 
informatie bevatten die relevant is voor 
de innovatieplannen van de school. 
Daarbij kan het gaan om theoretische 
modellen, maar ook om effectstudies 
of praktijkervaringen. Ten tweede kan 
gebruikgemaakt worden van resultaten 
van onderzoek dat in de eigen school is 
uitgevoerd door externe onder zoekers 
en / of docentonderzoekers.

Voor hun onderwijsontwerpen hebben 
de docenten in bijna 80 procent van de 
gevallen gebruikgemaakt van onderzoek 
in de vorm van onderzoeksliteratuur en/of 
van onderzoeksresultaten uit de (eigen) 
schoolpraktijk. Vaak ging dat om resul
taten die verzameld zijn in het kader van 
Expeditie durven, delen, doen.

Drie Expeditieonderzoekers over het 
gebruik maken van onderzoek bij het 
ontwerpen van onderwijs 
“De docenten in de ontwikkelgroepen op 
het Johan de Witt College gebruiken soms 
onderzoeksliteratuur. Ook maken ze 
gebruik van onderzoek dat op of voor de 
school gedaan wordt door onderzoekers 
uit Leiden (meestal studenten). De data 
die wij als onderzoeksinstituut opleveren 
worden vooral door de schoolleiding en 
de projectgroep Expeditie gebruikt.”

“Op OSG Nieuw Zuid zijn op basis van de 
resultaten van de VAStoetsen aan pas
singen gedaan in de dagelijkse les praktijk. 
Zo is er meer aandacht gekomen voor 
differentiatie en voor Nederlandse taal.” 

“Omdat in het onderzoek op het IJburg 
College de ontwerpcyclus van themaleren 
centraal staat, spreekt het haast vanzelf 
dat resultaten gebruikt worden om het 
onderwijs te verbeteren.”

Figuur 2.2 laat zien voor welke doelen de 
onderzoeksliteratuur werd bestudeerd. 
Bij het ontwerpen van innovaties voor de 
eigen lessen maakte zo’n driekwart van 
de docenten gebruik van onderzoek. Voor 
het ontwerpen van innovaties op school
niveau heeft onderzoeksliteratuur 
altijd – in meer of mindere mate – een rol 
gespeeld. Ook zijn volgens de Expeditie
onderzoekers op de meeste scholen ‘af en 
toe’ of ‘regelmatig’ onderzoeksresultaten 
ingezet bij de evaluatie van het eigen 
onderwijs of dat van anderen, voor 
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verbeteringen op schoolniveau en/of voor 
beleids en visieontwikkeling. Het is 
weinig voorgekomen dat er helemaal geen 
gebruik werd gemaakt van onderzoeks
literatuur. Er is echter ook zelden door de 
onderzoekers geantwoord dat gebruik
making van onderzoeks literatuur en 
onderzoeksresultaten altijd voorkwam. 
Samengevat betekent het dat de meeste 
Expeditiescholen wel regel matig gebruik
maakten van onderzoeks literatuur, maar 
dat het geen standaard procedure was bij 
de ontwikkeling van beleid of visie noch 
bij de uitvoering van evaluaties of bij 
innovaties ontwerpen.

Tussen de Expeditiescholen onderling zijn 
er verschillen in de mate waarin onder
zoeksliteratuur of onderzoeks resultaten 
zijn meegenomen in de eigen innovaties. 
Op enkele scholen is dat niet of nauwe
lijks gebeurd, op andere in veel sterkere 
mate. In een enkel geval ging het bijvoor
beeld om (wetenschappelijk) onderzoek 
van buiten de eigen school dat gebruikt 
werd bij het ontwikkelen/ontwerpen van 
de innovatie. Het vaakst is het voor
gekomen dat de resultaten van het 
Expeditieonderzoek vervolgens weer zijn 
ingezet ter verbetering/evaluatie van de 
eigen innovatie, zowel op niveau van de 
lessen als op beleidsniveau.

beleids- en visieontwikkeling

verbeteringen op schoolniveau

evaluatie van het eigen onderwijs of dat van anderen

ontwerpen van innovaties op schoolniveau

ontwerpen van innovaties eigen lessen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nooit af en toe regelmatig (vrijwel) altijd

Figuur 2.2 Gebruik van onderzoeksliteratuur door docenten in Expeditie durven, delen, doen
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Enkele citaten uit de toelichtingen van 
de Expeditieonderzoekers over het 
gebruik van onderzoeksresultaten door 
de scholen 
“Bij aanvang van de Expeditie werden er 
op OSG Nieuw Zuid nog geen leerling
toetsen zoals VAS of SCOL afgenomen; 
maar dat werd al snel voortvarend aan
gepakt. Inmiddels zien veel docenten de 
waarde daarvan in en worden de gegevens 
die de toetsen opleveren door sommige 
mentoren ook echt gebruikt op leerling 
en/of klassen niveau. We hebben ook veel 
aandacht besteed aan het vertalen van 
andere onderzoeksresultaten voor de 
dagelijkse onderwijspraktijk, onder andere 
in bijeenkomsten met docenten waarin 
werd geoefend in het interpreteren van de 
resultaten.” 
 
“Op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek op het Montaigne Lyceum is 
onder andere het beleid ten aanzien van 
nieuwe docenten veranderd. Het inzicht 
dat veel docenten niet uit de pioniersfase 
van de school stammen en dus met een 
andere instelling in de school staan, 
maakt dat de schoolleiding heeft besloten 
een heroriëntering uit te voeren op de 
visie en het beleid.”

“Het onderzoek over de vakdidactische 
thema’s heeft op de KIOSCscholen geleid 
tot evaluatie en innovatie van de eigen 
lessen. Onderzoek dat betrekking had op 
schoolbrede thema’s leidde tot beleids 
dan wel visieontwikkeling op school niveau.” 

“Het gebruik van onderzoeksresultaten is 
volgens mij erg beperkt geweest op 
!mpulse. Het onderzoek van het eerste 
jaar was voor zowel docenten als directie 
met name een bevestiging dat een aantal 
zaken minder goed gingen. Dit leek hen 
aan te sporen om bepaalde zaken aan te 
pakken. Het onderzoek van het tweede 
jaar is door allerlei omstandigheden niet 
‘geland’ op de school.”

2.4 Effecten op de 
professionalisering van de docenten
De aanname dat docentonderzoek een 
positieve bijdrage levert aan de profes
sionele ontwikkeling van docenten, zeker 
wanneer dergelijk onderzoek aansluit bij 
de eigen onderwijspraktijk, was één van 
de uitgangspunten voor Expeditie durven, 
delen, doen. Nu, aan het einde van de 
Expeditie, hebben de meeste Expeditie
onderzoekers de indruk dat de betrokken
heid van docenten bij het ontwerpen en 
onderzoeken van innovaties inderdaad 
effect heeft gehad op de professionalisering 
van docenten. Zij signaleren bijvoorbeeld 
dat deelname aan de Expeditie docenten 
heeft gestimuleerd tot meer systematisch 
nadenken over onderwijs en over de 
effecten van innovaties. Docenten zijn 
nieuwsgieriger en kritischer geworden. 
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Discussies op de Expeditiescholen worden 
meer gevoerd op basis van feiten en 
minder op basis van meningen en er is 
een kritischer houding ontstaan tegen
over ongefundeerde plannen en uit
spraken. Docenten lijken het bovendien 
stimulerend te vinden, en een blijk van 
waardering voor hun capaciteiten, als zij 
onderzoek mogen doen. Enkele onder
zoekers geven aan dat het nog te vroeg is 
om dit soort effecten te kunnen inschatten.

Overigens zijn er in elk geval nog twee 
andere rollen naast die van docent onder
zoeker die zo hun effecten gehad kunnen 
hebben op de professionalisering van 
docenten. Ten eerste zijn er tijdens het 
Expeditieonderzoek op enkele scholen 
ook docenten geweest die leerlingen 
hebben begeleid bij de evaluatie van 
lessen en materialen. De docenten zijn 
daarvoor zelf weer begeleid door externe 
onderzoekers. Dat betekent dat ook 
zij hun eigen onderzoeksvaardigheden 
hebben kunnen verbeteren. Hoe formu
leer je goede vragenlijstvragen? Hoe 
analyseer je vragenlijstgegevens? 
Hoe maak je een online vragenlijst? 
Een gunstig effect dus van de Expeditie, 
zeker voor de vele docenten die tot taak 
hebben hun leerlingen te begeleiden bij 
het onderzoek voor het profielwerkstuk.

Onderzoeksscholing voor het begeleiden 
van onderzoek 
“Op het Montaigne Lyceum hebben twee 
docenten samen met leerlingen uit de 
‘leerdomeinraden’ onderwijsevaluaties 
uitgevoerd. De docenten hebben daarvoor 
per leerdomein samen met een extern 
onderzoeksinstituut een vragenlijst 
ontwikkeld. De leerlingen mochten daar 
zelf een aantal vragen aan toevoegen, 
onder begeleiding van de docenten. 
Vervolgens hebben de leerlingen de 
vragenlijsten afgenomen en de data 
over het eigen domein geanalyseerd en 
gerapporteerd, terwijl de docenten de 
analyse en rapportage uitvoerden voor 
het algemene deel van de vragenlijst. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat er 
instrumenten worden opgeleverd die elk 
jaar kunnen worden afgenomen.”

“Wat wel leuk is dat wij als onderzoekers 
door het Corlaer Lyceum zijn gevraagd 
om voor docenten een studiemiddag te 
organiseren rondom onderzoek doen. 
Dit in het kader van het begeleiden van 
leerlingen bij profielwerkstukken.”
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Ten tweede hebben de docenten op alle 
Expeditiescholen ook als respondent 
deelgenomen aan onderzoek, via het 
invullen van vragenlijsten en via 
individuele of groepsinterviews, expert
groepen en panels. Schoolleiding en 
docenten ervaren deze vormen van data
verzameling wel eens als tijdrovend en 
weinig zinvol. Tegelijk blijkt dat vragen 
beantwoorden die ‘iemand van buiten’ 
stelt, gewild of ongewild leidt tot reflectie 
en daarmee soms tot nieuwe perspec
tieven op het eigen onderwijs. Een docent 
die werd bevraagd over de effecten van 
zijn eigen onderwijsontwerp op de sociale 
vaardigheden van leerlingen, kreeg van de 
externe onderzoeker de vraag voorgelegd 
hoe hij die effecten zou willen of kunnen 
meten. Uit de reflectie op die vraag 
ontstond bij de docent het idee om voor 
de beoogde effectmeting ook alumni te 
betrekken in zijn onderzoek. Zo kon hij 
ook effecten op wat langere termijn 
meenemen in het onderzoek.

De externe onderzoekers hebben af en toe 
ook letterlijk de reflecties van docenten 
teruggehoord tijdens de interviews die zij 
op de scholen hielden in het kader van de 
Expeditie, in formuleringen als: ‘Nu je het 
zo vraagt, ja, nu denk ik eigenlijk dat we 
veel meer….’ En: ‘Dat ga ik eens 
proberen, daar ga ik het eens met mijn 
collega’s over hebben….’

Citaten van externe onderzoekers over 
de effecten van de Expeditie op de 
professionalisering van docenten  
“De betrokkenheid van docentonder
zoekers op het Da Vinci College bij het 
onderzoek is groot. Deze docenten, maar 
ook hun collega’s, noemen vaak dat het 
zo prettig verhelderend is dat dingen nu 
systematischer beschreven staan. En dat 
er op een andere manier gediscussieerd 
wordt: minder op basis van meningen, 
meer op basis van feiten.”

“Een aantal docenten op de Burgemeester 
Harmsma School zegt dat onderzoek doen 
hen helpt om meer zicht te krijgen op hun 
eigen sterke en zwakke kanten. Zij zijn 
bijvoorbeeld minder geneigd om de schuld 
van mindere lessen bij de leerlingen te 
leggen. Ze vragen zich door hun nieuws
gierige, onderzoeksmatige houding af: 
waarom werkt het een wel en het ander 
minder?”

“In het begin van de Expeditie hebben wij 
op het Amadeus Lyceum als onderzoekers 
niet zo veel gemerkt van effecten op 
docenten. Dat kwam mede doordat er 
erg veel veranderingen waren, zoals een 
verhuizing, en doordat er veel externe 
personen betrokken waren bij de hele 
innovatie richting cultuurgebaseerd 
onder wijs. Onderzoekers hadden voor
namelijk contact met de projectgroep, 
waarin maar enkele docenten zitting 
hadden. Na de verhuizing aan het eind 
van het tweede jaar is veel uitgebreider 
en met een veel grotere groep docenten 
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gereflecteerd op het onderzoek. Daarna 
is meer werk gemaakt van het duidelijker 
krijgen van de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van ontwerp
teams. Dat leidde tot steeds profes
sioneler ontwerpen en steeds profes
sioneler uitvoeren van het ontwerp.”

Enkele citaten van de docentonder
zoekers op hun eigen professionalisering 
Eén van de KIOSConderzoekers, docent 
op SG Pieter Zandt in Urk die bezig is met 
een onderzoek naar de tekortschietende 
rekenvaardigheid, formuleert het zo: 
“Je bent bezig om de zaken grondiger aan 
te pakken. Aan de ene kant denk je: doe ik 
geen onnodig werk? Ben ik niet een of 
ander wiel opnieuw aan het uitvinden? We 
hebben het toch altijd zo gedaan? Maar 
aan de andere kant, met dit rapport heb je 
een goed denkkader, een structuur die je 
ook op taalvaardigheden kan toepassen. 
Ik denk dat dit met zich meebrengt dat je 
dan betere keuzes maakt, en dat het 
effect op die keuzes ook beter is.”

Een andere KIOSConderzoeker, docent 
op SG Panta Rhei in Amstelveen, geeft 
aan: “Het is meer dat er dingen duidelijker 
zijn geworden. Structureler denken, beter 
een bepaald plan bedenken, een onder
zoek goed opzetten; daar heb ik meer 
zicht op. Ze hadden mij denk ik vanwege 
mijn grote mond gevraagd om met onder
zoek aan de slag te gaan. Zo van ‘als jij 
altijd zo’n grote mond hebt, ga dan maar 
onderzoek doen. Dan heb je tenminste 
een basis om een grote mond te hebben.’ 

Ik heb nog steeds een grote mond, maar ik 
kan het beter onder bouwen.”

Eén van de docenten van het Willem 
Lodewijk Gymnasium constateert: “Ik 
heb nadrukkelijker het belang ingezien 
van evalueren. Er zijn in het onderwijs 
altijd heel veel initiatieven, maar vooraf 
goed nadenken over je doel gebeurt te 
weinig. Net als later nagaan of je dat doel 
hebt bereikt trouwens. Om dat bereiken 
van je doelen meetbaar te maken heb je 
wel aparte expertise nodig. Onderzoekers 
vroegen ons bijvoorbeeld: ‘wanneer ben je 
tevreden? Wanneer is het goed?’ Daar heb 
ik zeker wat van geleerd.”

2.5 Een typologie
Wanneer we alle innovaties en onder
zoeken van Expeditie durven, delen, doen 
overzien, is de eerste indruk die van een 
enorme inventiviteit, creativiteit en 
diversiteit. Er is op alle scholen sprake 
geweest van maatwerk en een eigen 
insteek. Om te laten zien hoe de samen
werking tussen scholen en externe onder
zoekers op heel verschillende manieren 
vorm kan krijgen, zijn in hoofdstuk 3 zes 
casusbeschrijvingen opgenomen. 

In alle samenwerkingsvarianten tussen 
externe onderzoekers en scholen bij 
innovatie en onderzoek in het kader van 
de Expeditie was sprake van een aanpak 
gericht op ‘knowledge of practice’ (zie 
hoofdstuk 1). Daarin vervulden docenten 
een actieve rol: soms waren docenten 
betrokken bij het gehele onderzoeks



24 ‘En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?’

proces, soms alleen bij delen daarvan. 
Verwacht mag worden dat deze 
verschillende vormen van betrokkenheid 
ook verschillen in hun uitwerking op de 
professionele ontwikkeling van docenten. 
Op dat laatste punt gaan we in hoofdstuk 
4 verder in. Om in dat slothoofdstuk te 
kunnen samenvatten wat de betrokken
heid van docenten in onderzoek heeft 
bijgedragen aan hun professionele 
ontwikkeling, doen we hieronder alvast 
een poging tot een typologie van de 
verschillende docentrollen in het 
Expeditieonderzoek.

1. De docent als onderzoeker
De rol van docentonderzoeker kent in 
elk geval twee varianten: die waarin de 
docentonderzoeker een compleet onder
zoek zelfstandig uitvoerde en die waarin 
de docentonderzoeker(s) en de externe 
onderzoeker(s) gezamenlijk onderzoek 
deden en daarbij kwamen tot een 
taakverdeling naar expertise.

De docenten die zelfstandig een eigen 
praktijk onderzoek uitvoerden, deden 
dat individueel of als lid van een docent
onderzoekersteam en met coaching door 
externe onderzoekers. Zij formuleerden 
daarvoor hun eigen onderzoeksvragen of 
deden onderzoek naar vragen van de 
eigen school. Van beide vormen vindt u 
een casus beschrijving in hoofdstuk 3: het 
eigen onderzoek van docenten in het 
KIOSCproject (hoofdstuk 3.1) en het 
ontwerpgerichte docentonderzoek op 
het Da Vinci College (hoofdstuk 3.2).

Bij onderzoeken op de Expeditiescholen 
die zijn uitgevoerd via een samenwerking 
tussen docenten en externe onderzoekers was 
de rolverdeling meestal gebaseerd op het 
uitgangspunt dat ‘ieder vooral dat doet 
waarin hij het sterkst is’. Dat betekent 
dat de onderzoekers vaak het voortouw 
genomen hebben in de meest onderzoeks
technische zaken, zoals in de vertaling 
van de vraag van de school en de 
docenten in een onderzoekbare onder
zoeks vraag en onderzoeksopzet en in de 
instrumentontwikkeling en de uitvoering 
van dataanalyse met behulp van 
specifieke statistische programma’s. 
De dataverzameling was juist het domein 
van de docenten of betrokken school
leiders zelf, evenals de rapportage van 
de opbrengsten aan collegadocenten 
in en buiten de eigen school. Voor het 
formuleren van aanbevelingen komt het 
aan op de combinatie van onderzoeks
inzichten en praktijkkennis. Dat is dan 
ook altijd door onderzoekers en docenten 
gezamenlijk gedaan. De casusbeschrijving 
over het Willem Lodewijk Gymnasium 
(hoofdstuk 3.3) laat zien hoe juist deze 
samenwerking vorm kan krijgen en wat op 
deze school de opbrengsten zijn geweest 
voor de professionele ontwikkeling van de 
docenten.
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2.   De docent als gebruiker van 
onderzoeksliteratuur en resultaten

Docenten op de Expeditiescholen 
maakten gebruik van onderzoek om hun 
innovaties te ontwerpen en verder te 
ontwikkelen. Voor de eerste ontwerpen 
of voor de visieontwikkeling is af en toe 
geput uit theorieën en ideeën uit ‘de’ 
onderzoeksliteratuur. Veel vaker hebben 
externe onderzoekers, in goed overleg 
met de scholen, evaluaties uitgevoerd 
waarvan de resultaten vervolgens konden 
worden ingezet ter verbetering van de 
innovaties. Een goed voorbeeld hiervan is 
de werkwijze van SG St. Ursula (hoofdstuk 
3.4). Overigens zijn het niet altijd alleen 
de externe onderzoekers geweest die zulk 
onderzoek hebben uitgevoerd. Ook 
docent onderzoekers vervulden die rol 
wanneer zij juist de kwaliteit van de 
ontwerpen van hun collegadocenten 
onderzochten, zoals op het Da Vinci 
College in Leiden gebeurde. 

3.  De docent als begeleider van 
onderzoek

Op enkele van de Expeditiescholen 
vervulden docenten juist de rol van 
onderzoeksbegeleider. Zij begeleidden 
leerlingen of zorgden voor de aansturing 
van het onderzoek op de school vanuit 
een functie als teamcoach, stuurgroeplid 
of onderzoekscoördinator binnen de 
school. Wat deze rol heeft opgeleverd 
voor de professionalisering van docenten 
komt aan bod in twee casussen, die in 
beide gevallen inzoomen op de bege
leiding van leerlingen bij de uit voering 

van onderzoek. Op het Corlaer College 
(hoofdstuk 3.5) gaat dat om de bege
leiding van leerlingen die onderzoek doen 
voor hun profielwerkstuk en de onder
zoeksvaardigheden die docenten daarvoor 
nodig hebben. Op het Montaigne Lyceum 
(hoofdstuk 3.6) begeleidden docenten 
Expeditieonderzoek dat door leerlingen
teams werd uitgevoerd.

4.  De docent als respondent in 
onderzoek

Tot slot hebben vrijwel alle docenten op 
de Expeditiescholen een rol vervuld als 
respondent. Zij hebben vragenlijsten 
ingevuld van hun collega’s, van externe 
onderzoekers en anderen, ze zijn 
geïnterviewd of hebben deelgenomen 
aan expertgroepen of panelgesprekken. 
De rol van respondent die vragen van een 
buitenstaander beantwoordt, nodigt uit 
tot ordening en zelfonderzoek en draagt 
op die manier bij aan de reflectie van 
docenten op hun eigen onderwijspraktijk. 
We hebben hiervan geen voorbeelden of 
casusbeschrijvingen meer opgenomen in 
deze bundel. We gaan ervan uit dat de 
lezers dit effect voldoende kennen ‘uit 
eigen ervaring’.

Toch willen we er nog even bij stilstaan 
dat docenten – ook zonder Expeditie 
durven, delen, doen – regelmatig 
verzoeken ontvangen om enquêtes in 
te vullen over werkdruk, kwaliteitszorg, 
competenties en wat dies meer zij. Vaak 
levert dat ergernis en een gevoel van 
tijdsdruk op. Wanneer zulke vragenlijsten 
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of interviews echter betrekking hebben op 
thema’s die dicht bij de docent staan, kan 
een rol als respondent juist voor de 
docent functioneel en interessant zijn. 
Tijdens de Expeditie viel het verschillende 
externe onderzoekers op dat docenten die 
in een interview werden bevraagd daar
mee de kans kregen te reflecteren op hun 
eigen praktijk. Zij gingen zichzelf vragen 
stellen en kwamen langs die weg op 
nieuwe ideeën.
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3 Docentonderzoeken 
in de praktijk
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In Expeditie durven, delen, doen hebben 
scholen samengewerkt met externe 
onderzoekers aan onderzoek naar inno
vaties. In hoofdstuk 2 is een typologie 
gepresenteerd van verschillende docen
trollen in het Expeditieonderzoek. In dit 
hoofdstuk presenteren de auteurs zes 
voorbeelden van docentrollen en de uit
werking ervan op de professiona lisering 
van docenten. De eerste twee voor
beelden (3.1 en 3.2) beschrijven Expeditie
projecten waarin de docenten zelfstandig 
een eigen praktijk onderzoek uitvoerden. 
Voorbeeld drie (3.3) laat zien hoe samen
werking tussen onderzoekers en docenten 
in schoolgebonden praktijk gericht onder
zoek vormgegeven kan worden. In het 
vierde voorbeeld (3.4) wordt beschreven 
hoe docenten onderzoeks literatuur en 
onder zoeksresultaten van Expeditie
onderzoek gebruiken om de eigen 
handelingspraktijk te verbeteren. De 
laatste twee voor beelden (3.5 en 3.6) 
tonen docenten in de rol van onderzoeks
begeleider.

Ineke van den Berg
3.1 KIOSC: Comenius College 
en Montessori College
Docenten als zelfstandig onderzoeker 

Het project Kennis en Innovatiecentrum 
in de School, kortweg KIOSC, is een 
samenwerkingsverband van scholen die 
ieder een onderzoekscentrum wilden 
starten. Elke school was vrij in de opzet 
hiervan, binnen de financiele kaders die 
werden bewaakt door de KIOSCstuur
groep, een vertegenwoordiging op 
directieniveau van de scholen. Het 
KIOSCproject is gestart met zes scholen, 
in de loop van de Expeditie zijn twee 
scholen afgehaakt. In opdracht van deze 
stuurgroep hebben onderzoekers van het 
IVLOS (Instituut voor Lerarenopleiding 
Onderwijsontwikkeling en Studie vaardig
heden, Universiteit Utrecht) de voortgang 
en de opbrengsten van het KIOSCproject 
gedurende de looptijd gemonitord.

In alle KIOSCprojecten deed de docent 
onderzoek naar de eigen onderwijs
praktijk. Dat kon iets zijn binnen het eigen 
vak of een vakoverstijgend of schoolbreed 
thema dat hij coördineert of mede
uitvoert. Essentieel in dit project was dat 
er geen scheiding was tussen de rol van 
onderzoeker en ontwerper. Binnen KIOSC 
was de docent die onderzoek deed ook 
degene die de verbetervoorstellen 
implementeerde die daaruit konden 
voorkomen.
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Hieronder laten we twee voorbeelden 
zien. Het eerste onderzoek gaat over een 
vakgericht thema – leesvaardigheid bij 
Engels – op het Comenius College in 
Capelle aan den IJssel. Het tweede gaat 
over een locatiebreed thema – het gebruik 
van een werkruimte voor leerlingen – op 
het Montessori College te Nijmegen.

3.1.1 Comenius College
Het Comenius College in Capelle aan den 
IJssel is een brede scholengemeenschap 
voor Christelijk voortgezet onderwijs. 
Verspreid over meerdere locaties worden 
alle schoolsoorten aangeboden, 
gymnasium, vwo++, atheneum, havo en 
vmbo (inclusief leerwegondersteuning). 
Leerlingen komen uit de wijde omgeving 
van de school. KIOSC is hier uitgegroeid 
tot een groep van twee tot zes docent
onderzoekers met een eigen onderzoeks
coördinator (figuur 3.1). Ieder had zijn 
eigen onder zoek, de een had een kort
lopend project en verliet KIOSC weer 
nadat het afgerond was. Een ander kreeg 
de smaak van het onderzoek doen te 
pakken en begon met een vervolg onder
zoek. Zo ook de leraar Engels, die zich 
afvroeg hoe het kwam dat de cijfers op 
het vwo voor het school examen Engels en 
het centraal examen Engels steeds meer 
uiteen liepen. Dat leidde tot een vak
gericht onderzoek naar deze discrepantie, 
met als resultaat een andere aanpak die 
inmiddels zijn eerste vruchten lijkt af te 
werpen.

3.1.2.1  Het onderzoek
Te veel leerlingen haalden voldoendes 
voor Engels bij het schoolexamen vwo en 
onvoldoendes voor het centraal examen. 
Een van de docenten had er al wel een 
idee over. Al jaren zag hij dat leerlingen 
vooral tekort kwamen als het ging om het 
lezen van teksten. Doordat KIOSC hem de 
kans bood om te onderzoeken wat er 
precies aan de hand was kon deze docent 
zijn vermoedens eindelijk bevestigd zien 
en onderbouwde voorstellen doen om de 
leesvaardigheid van leerlingen in de 
bovenbouw Engels te verbeteren. 

Onder begeleiding van het Centrum voor 
Nascholing Amsterdam (CNA, UvA), dat 
de onderzoekstraining en begeleiding 
verzorgde voor de zes KIOSCscholen, 
maakte hij eerst een verantwoorde 
onderzoeksopzet. In het begin ging er 
veel tijd zitten in goed onderzoekbare 
onderzoeksvragen formuleren en bij
passende instrumenten kiezen. “Dat was 
soms frustrerend, maar ook goed”, aldus 
de docent. “Die begeleiding was prima, 
hoewel streng. Dat laatste vond ik geen 
bezwaar maar een pluspunt, je wordt er 
scherper van.”

In eerste instantie wilde hij weten hoe 
de leerlingen te werk gingen bij de voor
bereiding van tekstgerichte opdrachten. 
Via een enquête en aanvullende 
gesprekken met leerlingen kwam hij 
erachter dat zij de opdrachten bij de 
teksten minder maakten naarmate zij 
dichter bij het eindexamen kwamen. “In 
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vwo4 was dit alles nog geen probleem, in 
vwo5 werd de animo minder en bij het in 
zicht komen van het eindexamen deden ze 
er eigenlijk weinig tot niets meer aan.” 
De reden was het nietaansprekende 
karakter van de teksten en opdrachten. 
Dit leidde tot een voorstel voor een 
nieuwe aanpak: voortaan werd er gewerkt 
met een magazine dat vier maal per jaar 
verschijnt. Dit magazine bevat actuele 
teksten, waarvan docenten verwachtten 
dat ze de leerlingen meer aanspraken. 
De docent voerde zijn onderzoek uit in 
alle vwoklassen en de verbetersuggesties 
werden door de sectie overgenomen.

Deze docentonderzoeker werkte, 
afgezien van het gemeenschappelijke 
scholingstraject, alleen aan zijn onder
zoek. “Je hebt toch al zo weinig tijd en 
als je dan ook nog met iemand moet 
afspreken blijft er helemaal niets over. 
Bovendien moet het wel heel goed 
klikken wil samenwerken meerwaarde 
opleveren.” Anderzijds miste hij het 
contact met docentonderzoekers wel 
nadat de gemeenschappelijke onderzoek
sscholing voorbij was. Ook zijn collega
onderzoekers van zijn eigen school sprak 
hij daarna nauwelijks meer, omdat ze op 
andere locaties werkten en hij ze zelden 
tegenkwam.

3.1.1.2  Opbrengst voor de docent
De docent vond het prettig om te merken 
dat de sectie Engels, die aanvankelijk het 
probleem niet zo zag, zijn onderzoeks
rapport serieus nam en in zijn geheel 
besloot tot invoering van de voorgestelde 
nieuwe opzet. Hij ervoer dit als een extra 
stimulans om door te gaan met onder
zoek. Hij is tevreden over het feit dat de 
school hem faciliteerde in de vorm van 
tijd, maar “onderzoek kost nu eenmaal 
altijd meer tijd. Wat het ook lastig maakt 
is dat het ritme van de school lang niet 
altijd overeenkomt met het ritme van het 
onderzoek”.

Inmiddels is hij met een vervolgonderzoek 
bezig om te kijken of het verschil tussen 
de cijfers van Engels voor het centraal 
examen en het schoolexamen afneemt als 
gevolg van de nieuwe aanpak. Maar er is 
ook een ander soort opbrengst, aldus de 
docent. “Onderzoek doen leert je een 
aantal dingen. Ten eerste, dat je dingen 
heel duidelijk moet afbakenen. Je leert 
ook dat onderzoek ook maar een 

Figuur 3.1

De KIOSCwerkplek op het Comenius 
College
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benadering is en niet dé waarheid. Je laat 
dingen weg die wel een rol spelen maar 
waar je niet aan toe komt of die je er 
gewoon niet bij kunt gebruiken. Dus je 
leert het onderzoeken wel relativeren. 
Je leert ook scherper te formuleren en 
je gaat anders tegen allerlei zaken aan
kijken, omdat je bij het zoeken naar 
literatuur artikelen tegenkomt waar je op 
dat moment niets aan hebt, maar die ook 
interessante dingen behandelen. Ik heb er 
veel van geleerd, het werkt door.”

3.1.1.3  Opbrengst voor de school
De schoolleiding is positief over de 
opbrengsten van KIOSC voor de school. 
Een directielid: “Al is er nog weinig 
‘kritische massa’, in samenhang met de 
Academische School ontstaat voorzichtig 
een omslag naar een onderzoeksmatige 
aanpak. Wij zijn onderweg wel wat 
docent onderzoekers kwijtgeraakt, maar 
er is gelukkig ook weer nieuwe aanwas. 
De mensen die er mee bezig zijn hebben 
er zin in, hoewel het een behoorlijke 
inspanning is. Hiernaast leveren ook 
steeds meer duale studenten een bijdrage 
binnen KIOSC of profiteren collega’s die 
nog moeten afstuderen van de Expertise 
en steun van de KIOSCcoördinator. Dus 
ja, ik vind wel dat er doelen bereikt zijn. 
Wanneer het KIOSCdoel echt bereikt is, 
is moeilijk aan te geven. De vraag is of je 
ooit het doel wilt bereiken. Het bezig zijn 
op deze weg betekent al een stap vooruit. 
Onderwijsontwikkeling via het doen van 
onderzoek door eigen docenten met 
glimmende oogjes.”

Aan een structurele inbedding van 
docent onderzoek in de school wordt 
gewerkt. De school heeft aandachts
gebieden voor schoolontwikkeling 
geformuleerd en gekoppeld aan onder
zoeks thema’s. Het plan is om KIOSC te 
bundelen met alle andere onder zoeks
activiteiten in de school, zoals die in het 
kader van de Academische School en de 
onderzoeksopdracht van leraren in 
opleiding. KIOSC is vanaf dit cursusjaar 
integraal onderdeel van de nieuwe 
Opleidingsschool Rotterdam waar in het 
Comenius College participeert. Door die 
bundeling kan de coördinatie en interne 
begeleiding van de docent onder zoekers 
beter vorm krijgen. Bovendien kunnen 
uitwisseling en samenwerking tussen 
docent onderzoekers gemakkelijker 
worden bevorderd, al was het maar als 
buffer tegen de hoge werkdruk. “Als 
iedereen zijn eigen onderzoek doet en je 
hebt een beetje druk of het zit tegen, dan 
heb je ook de neiging om eerder het bijltje 
erbij neer te gooien”, aldus de school
leider.

3.1.2 Montessori College
Het Montessori College in Nijmegen is 
een school voor vmbo, havo en vwo. Er 
zijn vier locaties, met elk tussen de drie 
en zeshonderd leerlingen. Montessori
onderwijs is er principieel op gericht om 
de zelfstandigheid van de leerling te 
bevorderen, zowel bij het leren als ook bij 
de verdere ontwikkeling naar volwassen
heid. Een middel om dit te bereiken is de 
leerlingen veel zelf te laten doen, waarbij 
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docenten deze ontwikkeling moeten 
begeleiden. In die zin is het Montessori 
College een ‘studiehuis avant la lettre’.

De KIOSC op het Montessori College werd 
uitgevoerd op de onderbouw en de 
bovenbouwlocatie havo/vwo. Twee 
onderzoekscoördinatoren droegen het 
project, ze brachten de onderzoeks
projecten in school op gang en begeleid
den ze. Het aantal docentonderzoekers 
dat tegelijkertijd bezig was met onder
zoek schommelde tussen twee en vijf. Op 
de bovenbouwlocatie zag men in KIOSC 
een kans om een knagend probleem aan 
te pakken, dat de essentie van het 
montessorionderwijs raakt en zowel 
leerlingen als docenten frustreerde: het 
gebruik van ‘de werkvloer’, de plaats waar 
de leerlingen zelfstandig kunnen werken 
onder begeleiding van docenten.

3.1.2.1  Het onderzoek
Deze ‘werkvloer’ functioneerde niet meer 
naar behoren. Zowel de docenten als veel 
leerlingen stoorden zich eraan dat de 
werkvloer meer een pauzeplek geworden 
was, waar leerlingen gingen eten en 
drinken of waar ze naartoe gestuurd 
werden als er lessen uitvielen. Kortom: 
het was niet meer echt duidelijk dat het 
een plek was waar leerlingen kwamen 
werken en daarbij op begeleiding konden 
rekenen. Een groep van docenten greep 
KIOSC aan om dit probleem via de weg 
van onderzoek bij de kop te pakken.

Doel van het onderzoek was de oor
spronkelijke functie van de werkvloer 
te herstellen. In samenspraak met de 
KIOSCcoördinator1 werden de onder
zoeksvragen geformuleerd en aange
scherpt en werd een onderzoeksopzet 
gemaakt. 

Om erachter te komen welke factoren 
maakten dat de oorspronkelijke functie 
van de werkvloer uit het zicht was 
geraakt, werd een enquête gehouden 
onder leerlingen en docenten. Aan de 
leerlingen werd gevraagd voor welke 
activiteiten zij de werkvloer gebruikten. 
Aan de docenten werd gevraagd in welke 
gevallen zij er hun leerlingen naartoe 
stuurden en wat de functie van de werk
vloer naar hun mening was. Vervolgens 
kregen de leerlingen en docenten vragen 
gesteld over wat wenselijk is voor een 
goede werkvloer. De uitkomsten van het 
onderzoek werden aan de schoolleiding 
voorgelegd en daarna gepresenteerd en 
bediscussieerd met collegadocenten op 
een plenaire vergadering. Mede op basis 
van deze discussie ontwikkelde de school 
voorstellen voor een nieuwe inrichting 
van de werkvloer en die zijn inmiddels 
gerealiseerd. Er is een ruimte gecreëerd 
waar leerlingen onder begeleiding van een 
docent individueel kunnen studeren, de 
‘studievloer’. Er is nog een aparte ruimte 
gemaakt waar leerlingen kunnen over
leggen, zonder dat ze daarbij toezicht of 
begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld 
om presentaties voor te bereiden (figuur 
3.2 en 3.3).
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Figuur 3.2 Figuur 3.3

De vernieuwde werkvloer van het 
Montessori College te Nijmegen

De studievloer van het Montessori 
College te Nijmegen

Daarna instrueerde de docentonderzoeker 
de docenten opnieuw en begeleidde hen. 
Hij legde uit wat er van hen werd ver
wacht bij de begeleiding van leerlingen op 
de nieuwe werkvloer. Vervolgens kregen 
de docenten het verzoek om via een aan
gereikt logboek hun ervaringen bij te 
houden en knelpunten te noteren. Ten 
slotte hield de school een enquête onder 
de leerlingen om inzicht te krijgen in de 
vraag of de werkvloer door de genomen 
maatregelen weer aan haar oorspronke
lijke doelstelling beantwoordde, te weten: 
een plek waar je onder schooltijd zelf
standig kunt werken en zo nodig een 
beroep kunt doen op begeleiding van 
een docent.

Een docente voerde dit evaluatie
onderzoek individueel uit. Eens per week 
of twee weken besprak ze haar onderzoek 
met de onderzoekscoördinator. Deze hulp 
was zeer welkom, zowel inhoudelijk als 
vanwege het samen denken over een 
valide opzet van het onderzoek. “Ik vond 
het belangrijk en leuk om hier met mijn 

begeleider samen aan te werken. Je krijgt 
dan toch weer een ander contact met een 
collega. Samen nadenken was heel leer
zaam: hoe doen we het? Wat is belangrijk? 
Waar moeten we rekening mee houden? 
Hoe gaan we de uitkomsten presenteren 
aan de rest van de school.” 

3.1.2.2 Opbrengst voor de docent
De onderzoekster kijkt met tevredenheid 
op haar onderzoek terug en heeft het zelf 
opzetten en uitvoeren als een stap verder 
in haar professionele ontwikkeling 
ervaren. Ze heeft er met veel plezier aan 
gewerkt, omdat het onderwerp haar zo na 
aan het hart lag. “In mijn hboopleiding 
heb ik wel eens iets met onderzoek van 
doen gehad, maar echt een onderzoek 
opzetten had ik niet eerder gedaan. Het 
was echt mijn project; ik was al geruime 
tijd bij de werkvloer betrokken en in de 
loop van de tijd zag ik dat het niet goed 
werkte. Een heel leuk project om aan te 
werken, om te kijken of we het toch beter 
neer konden zetten en er meer resultaat 
uit halen. Ik vind dat dat gelukt is.” Ze 
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vond het ook prettig om te merken dat 
haar collega’s haar onderzoek serieus 
namen. “Ze waardeerden het dat dit 
onderwerp op deze manier eens goed 
onderzocht werd. Ja, ik heb de betrokken
heid, interesse en waardering van mijn 
collega’s wel gevoeld.” Toch weet ze nu 
ook dat ze niet aan een nieuw onder
zoeks  project gaat beginnen. “Dit project 
wilde ik graag doen en heb ik nu dus 
gedaan. Ik wil drie dagen werken, heb 
mijn handen vol aan het werk dat ik 
daarin te doen heb en vind dat prima zo.”

3.1.2.3  Opbrengst voor de school
Volgens een van beide onderzoeks
coördinatoren heeft het onderzoek een 
grotere betrokkenheid van de brede 
kring van docenten en leerlingen bij het 
probleem op de werkvloer teweeg
gebracht. Alleen dat al vindt hij een 
geweldig resultaat. “Onderzoek levert wel 
degelijk een bijdrage aan het verbeteren 
van de leersituaties op onze school. De 
problematiek wordt goed zichtbaar 
gemaakt en er wordt systematisch naar 
een meer valide oplossing gezocht, die 
voor de lange termijn werkt. Onderzoek 
doet ertoe.” 

Inmiddels heeft het werkvloerproject 
een logisch vervolg gekregen. Men is zich 
ervan bewust geworden dat eenzelfde 
soort problematiek speelt met betrekking 
tot de mediatheek. De mediatheekmensen 
willen nu ook dat iedereen zich gaat 
bezinnen op de doelstellingen van de 
media theek. Vanuit KIOSC gaat de school 
dit begeleiden. 

De locatiedirecteur gelooft in de opzet 
van KIOSC zoals het Montessori College 
die heeft gekozen. “Onderzoek doen 
betekent in mijn optiek niet zozeer allerlei 
statistisch relevante gegevens boven 
water krijgen, maar vooral: weten we wat 
we doen? Hoe doen we dat? Wat wilden 
we ook alweer? Doen we het goed? Dus 
eigenlijk is het vooral een kritische 
reflectie op je eigen praktijk. En soms 
moet je daar wat meer voor doen dan 
alleen maar met mensen om de tafel 
zitten, dan moet je ook data verzamelen 
en leerlingen en collega’s ondervragen. 
Voor mij is KIOSC een middel om die 
manier van denken en werken binnen de 
school neer te zetten.”
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Gonny Schellings en Sarah Blom2

3.2 Da Vinci College
Docenten als zelfstandig onderzoeker

Het Da Vinci College (DVC) maakt 
deel uit van de openbare Scholengroep 
Leonardo da Vinci in Leiden. De 
vestiging Kagerstraat verzorgt onderwijs 
op vmbot, havo en vwoniveau en telt 
ongeveer 1100 leerlingen. Het DVC wil 
leerlingen helpen hun persoonlijke 
kwaliteiten te ontwikkelen door een 
transparante school te zijn. In haar visie 
is een transparante school een school die 
open in de samenleving staat.

Een transparante school bereik je via 
betekenisvol leren. Leerlingen leren in 
eenbetekenisvolle, krachtige context en 
werken in het onderwijs samen met de 
directe omgeving en de maatschappij. 
De muren van de school worden als het 
ware afgebroken zodat de buitenwereld 
binnenkomt en de stap naar buiten makke
lijker wordt. Binnen school worden leer
lingen aangemoedigd om ook de muren 
tussen klaslokalen figuurlijk te door breken, 
zodat er een sfeer van verbonden heid en 
gezamenlijke verant woorde lijk heid kan 
ontstaan. Het DVC ziet talent ontwik ke ling 
als ‘het beste uit jezelf halen’. De leer
lingen krijgen een palet aan leer ervaringen 
aangeboden. De docent faciliteert en daagt 
leerlingen uit hun talenten te ontplooien; 
de mentor reflecteert samen met de leer
lingen op hun talenten aan de hand van 
de leerlingrollen en bijbehorende compe
tenties uit het leerlingportfolio.

3.2.1 Het onderzoek
In het kader van het onderwijs
vernieuwings traject ‘Talentontwikkeling 
op een transparante school’ werden op 
het DVC elf deelprojecten ontworpen en 
uitgevoerd. Eén of twee docenten 
initieerden het deelproject en fungeerden 
tevens als deelprojectleiders. Expeditie
onderzoek flankeerde een aantal deel
projecten. Het DVC koos ervoor docenten 
dit onderzoek te laten uitvoeren, begeleid 
en ondersteund door de Interfacultaire 
Lerarenopleidingen (ILO) van de Univer
siteit van Amsterdam. Per onderzocht 
deelproject stonden twee onderzoeks
vragen centraal. In hoeverre paste het 
deelproject binnen het concept van de 
transparante school? In hoeverre droeg 
het deelproject bij aan de talent
ontwikkeling van de leerlingen? 

De docenten die participeerden in 
het onderzoeksteam waren via een 
sollicitatie  procedure geworven. Het 
onderzoeksteam bestond uit vier 
docenten (geschiedenis, maatschappij
leer, biologie en Engels, in meerderheid 
eerstegraads bevoegd), de onderzoeks
coördinator van de school (eerstegraads 
bevoegd in aardrijkskunde), stagiaires van 
de studierichting Toegepaste Psychologie 
van de Hogeschool Leiden en externe 
senioronderzoekers van de ILO. De 
docent onderzoekers hadden zelf geen rol 
in het ontwerp en/of de implementatie 
van de deelprojecten, dit gebeurde door 
de deelprojectleiders.
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De interne onderzoekscoördinator en 
de externe onderzoekers bleven verant
woordelijk voor de samenhang en 
kwaliteit van de deelonderzoeken. 
De school faciliteerde de docent
onderzoekers in de vorm van tijd voor 
een kort trainings traject om onderzoeks
vaardigheden te ontwikkelen en tijd voor 
de uitvoering van het onderzoek. Ze 
werden wekelijks op een vaste middag 
uitgeroosterd, zodat het onderzoeksteam 
kon overleggen.

In het eerste Expeditiejaar stond het 
onderzoek naar het zogenaamde ‘Top
uren traject’ centraal. Het onderzoeks
team voerde dit onderzoek gezamenlijk 
uit, om al doende samen te kunnen kijken 
of docentonderzoek in de schoolpraktijk 
überhaupt mogelijk was. In het tweede 
Expeditiejaar onderzocht elke docent
onderzoeker één zelfgekozen deelproject. 
Onderzoekskoppels van een ervaren en 
een beginnende docentonderzoeker 
voerden de onderzoeken in het derde 
jaar uit. Een koppel onderzocht een deel
project dat ook in het tweede jaar was 
onderzocht. Het andere koppel onder
zocht het digitale leerlingportfolio, dat 
was ontwikkeld om de bereikte talent
ontwikkeling voor de leerling inzichtelijk 
te maken (figuur 3.4).

Het trainingstraject bestond uit zes 
bijeen komsten, verspreid over een 
schooljaar, waar verschillende onder
zoeks vaardigheden centraal stonden. 
Bijvoorbeeld een onderzoeks vraag 

formuleren, een instrument ontwikkelen 
en op weten schappelijk wijze verslag 
leggen. De senior onderzoekers 
verzorgden deze bijeenkomsten. De 
training werd ingeroosterd volgens de 
stadia waarin de docentonderzoekers 
zich bevonden met de uitvoering van 
hun onderzoek. De docentonderzoekers 
voerden alle onderzoekstaken zelfstandig 
uit. Tijdens een evaluatie merkte een 
docent onderzoeker op “het erg fijn te 
vinden betrokken te zijn bij het totale 
plaatje van het onderzoek.”

Voordat de Expeditie begon zat onder
zoek, volgens de interne onder zoeks
coördinator, niet in het systeem van 
de school. Toch liet het DVC de eigen 
docenten het onderzoek uitvoeren en 
schiep daarvoor belangrijke rand
voorwaarden door de docenten tijd te 
geven en ze op een zelfde tijdstip vrij te 
roosteren voor het wekelijks overleg. 
Er bestond een duidelijke rolverdeling 
tussen de docentonderzoeker en de 
ontwerper van het deelproject: de docent
onderzoeker hield afstand en had geen 
bijdrage in het ontwerp, maar kwam na 
de afronding van het onderzoek met aan
bevelingen voor het project. Het docent
onderzoeksteam werkte ook aan de 
verspreiding van de onderzoeksresultaten 
binnen de eigen school. Zo presenteerden 
de docentonderzoekers hun onderzoek op 
een poster aan de collega’s en via work
shops werden de collega’s deelgenoot van 
de kennis en ervaringen van het team. 
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3.2.2 Aard van de deelonderzoeken
Elk deelproject richtte zich op het 
realiseren van een aspect van talent
ontwikkeling en beoogde bij te dragen 
aan een transparanter school klimaat. 
De deelonderzoeken naar de deel
projecten kenden elk eigen onder zoeks
vragen naast de over koepelende vraag 
naar talentontwikkeling op een trans
parante school. De deel onderzoeken 
werden gekenmerkt door dezelfde 
operationalisatie van talent ontwikkeling 
en een gelijke opbouw in uitvoering. Elk 
onderzoek bekeek de opbrengst van het 
project op elf competenties, bijvoorbeeld 
analyseren, plannen en organiseren, 
presenteren, gedisciplineerd werken, 
enzovoort. Het onderzoek naar het 
digitale leerling portfolio (DLPF) beschreef 
niet de opbrengsten in talent ontwikke
ling, maar richtte zich op de vraag of 
dit digitale portfolio de bereikte talent
ontwikkeling zichtbaar kon maken voor de 

leerlingen. Door meer zicht en sturing te 
geven op de eigen talent ontwikkeling zou 
het DLPF kunnen bijdragen aan de 
transparante school. 

De opbouw van elk onderzoek volgde 
de drie niveaus van een ontwerpcyclus. 
Op deze manier werd het deelproject 
drieledig beschreven: een beschrijving 
van de doelstellingen (curriculum zoals 
bedoeld), de implementatie (curriculum 
zoals uitgevoerd) en de leerlingresultaten 
(opbrengsten van het curriculum). 

Niveau 1: beschrijving van het ontwerp. 
De docentonderzoekers brachten eerst de 
leerdoelen en didactische verantwoording 
van het deelproject in kaart. Aandachts
punt hierbij was hoe het project paste 
binnen de transparante school: welke 
elementen van de transparante school 
waren vertegen woordigd in het project? 
Daarnaast formuleerden de docent onder
zoekers verwachtingen over hoe het 
project zou kunnen bijdragen aan de 
talent ontwikkeling van leerlingen. Hier
toe werden documenten, zoals project
voorstellen en uitwerkingen, geana ly
seerd. De deelprojectontwerpers hebben 
waar nodig aanvullingen gegeven op 
punten als: wat waren de leerdoelen? 
Hoe zouden die bereikt moeten worden?

Niveau 2: het implementatieproces. 
De docentonderzoekers volgden het 
proces van implementatie, via interviews 
met leerlingen, projectleiders en project
uitvoerders, lesobservaties en in sommige 

Figuur 3.4 

Screenshot van een onderdeel van het 
Digitaal Leerlingportfolio. Bron: Da Vinci 
College, Leiden
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gevallen analyses van leerlingproducten. 
Uiteindelijk resulteerde dit in inzicht in de 
mate waarin het project werd uitgevoerd 
zoals bedoeld en inzicht in wat er wel en 
niet goed ging bij de uitvoering.

Niveau 3: resultaten op leerlingniveau. 
De leerlingen die deelnamen aan het 
project kregen verschillende instrumenten 
voorgelegd: vragenlijsten, interviews en 
learner reports. In het learner report 
konden de leerlingen zelf aangeven welke 
nieuwe dingen zij over de wereld hadden 
geleerd en wat zij over zichzelf hadden 
geleerd. Per onderzoek bepaalden de 
onder zoekers welk onderzoeksinstrument 
het meest geschikt was. Daarbij viel de 
keuze vooral op kwalitatieve onderzoeks
methoden: interviews, learner reports en 
een enkele lesobservatie. In sommige 
deelonderzoeken werkten de docent
onderzoekers met vragenlijsten. Soms 
namen ze bestaande vragenlijsten af. In 
het deelonderzoek naar de Virtuele uit
wisseling met Marokko namen ze bij voor
beeld de zogenaamde burger schap
competentielijst af. Bij andere deel pro
jecten construeerden de docent  onder
zoekers nieuwe vragenlijsten. De onder
zoekers van het ILO zorgden voor de 
statistische verwerking van vragenlijst data.

3.2.3 Opbrengst voor de docent
Het docentonderzoeksteam heeft het als 
zeer prettig ervaren om betrokken te zijn 
bij het ‘totaalplaatje van het onderzoek’, 
vanaf de vraagstelling in het begin tot aan 
de rapportage aan het einde. Hoewel de 

docenten vaker onderzoek hadden uit
gevoerd op hun eigen vakgebied, merkte 
het team op dat praktijkgericht onderzoek 
uitvoeren een ander soort onderzoek is. 
Zo waren ze niet vertrouwd met het inter
preteren van kwalitatieve data, zoals 
learner reports en interviews. Ze vonden 
het soms ook lastig om te gaan met het 
feit dat er in het onderwijs altijd meerdere 
factoren een rol spelen bij de verklaring 
van het slagen of falen van een innovatie.

De docentonderzoekers kregen training in 
onderzoeksvaardigheden maar gaven aan 
vooral van hun ervaringen geleerd te 
hebben. Zo liepen de docentonderzoekers 
tegen ‘bekende’ onderzoeksproblemen 
aan: de geplande metingen kwamen niet 
uit vanwege het rooster; de docent onder
zoekers startten pas terwijl de deel
project leiders al met implementeren 
waren begonnen en liepen daardoor 
soms achter de feiten aan.

In het derde expeditiejaar kwam een olie
vlekwerking op gang dankzij het werken 
met docentenkoppels, waarin de 
inmiddels ervaren docentonderzoekers de 
nieuwe docentonderzoekers begeleidden. 

Tijdens een evaluatiegesprek vertelden de 
docenten dat ze veel aan hun opgedane 
onderzoekservaring hebben als ze een 
vraagstelling formuleren, een methodiek 
toepassen (interviewtechnieken) en 
interviewgegevens systematisch ana
lyseren. Een docentonderzoeker: “Door 
mijn ervaring stel ik nu beter gerichte 
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vragen, waardoor ik sneller boven tafel 
krijg wat ik van een leerling wil horen.”

Een beginnende docentonderzoeker 
merkte op: “het gaat in je systeem zitten.” 
Daarmee bedoelde ze dat je kritischer gaat 
kijken naar het eigen handelen op school 
en in de klas. “Je gaat gestructureerder 
werken en je krijgt de bevestiging dat je 
jezelf steeds verbeteren moet.” De docent
onderzoekers vonden dat het uitvoeren 
van onderzoek henzelf scherper hield als 
begeleider van de profiel werkstukken. 
Ze maakten op merkingen als: ‘hoe meer 
gefocust op het instrument, des te scherper 
de antwoorden’; ‘je ziet de valkuilen van 
vragenlijsten’; ‘je gaat scherper op de 
tijdsplanning letten.‘Sommige docent
onderzoekers hebben ervaren dat ze door 
hun onderzoekservaring hun leerlingen 
beter kunnen helpen. 

De docentonderzoekers leerden niet 
alleen onderzoek uit te voeren maar 
kregen ook te maken met een nieuw soort 
gesprekken met de collega’s. De project
leiders zouden zich ‘beoordeeld’ kunnen 
voelen door de docent onderzoekers. 
Docentonderzoekers moesten echter 
laten merken dat een onderzoeksmatige 
blik functioneel was. Het onderzoek was 
niet gericht op een kritische beoordeling, 
het onderzoek was er juist op gericht de 
slaagkans van het project te verhogen.

3.2.4 Opbrengst voor de school
Na drie jaar Expeditie heeft het onderzoek 
een plaats in de school verworven. Op de 

website Da Vinci Draait Door (https://
sites.google.com/a/davincileiden.nl/
davincidraaitdoor/) wordt een speciale 
pagina aan het onderzoek besteed en 
staat te lezen: ‘Na de Expeditie zal het 
onderzoeksteam blijven bestaan en de 
onderzoekscultuur verder verspreiden.’

Dankzij onderzoek wordt er nu meer 
geëvalueerd en kritischer naar de school 
gekeken, aldus de Expeditiestuurgroep 
van het DVC. Het onderzoek heeft 
verbindingen met de gevolgde innovatie, 
maar ook met de kwaliteit, de organisatie 
en de professionalisering van docenten. 
Er is een goede start gemaakt met het 
creëren van een onderzoekscultuur, 
waarbij docenten en schoolleiding met 
een onderzoekende houding naar de eigen 
schoolpraktijk kijken.  
Het onderzoek is ook doorgedrongen in 
de organisatie van de school, aldus de 
stuurgroep. De ervaring van drie jaren 
Expeditie heeft het DVC geleerd dat 
wanneer je ver nieuwingen systematisch 
volgt, dit bijdraagt aan de kwaliteit en 
duurzaam heid van de vernieuwingen. Zo 
werd zicht baar onder welke condities de 
onder zochte deelprojecten meer of 
minder levens vatbaar waren en in welke 
gevallen succesvol. De directe terug
koppeling van onderzoeksresultaten naar 
de deel project leider en het formuleren 
van aan bevelingen bood kansen voor 
verbetering van de innovaties. Het 
onderzoek ver sterkte het concept van de 
transparante school doordat collega’s van 
elkaar hebben geleerd. Het delen van 
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kennis en ervaringen met collega’s heeft 
een cultuur van dialoog en wederzijds 
leren versterkt, aldus het docent onder
zoeks team. Een dergelijke cultuur is een 
noodzakelijke voorwaarde om innovaties 
succesvol te implementeren. Het onder zoek 
vormde het startpunt voor een weten schap
pelijke dialoog binnen de school organisatie. 
Of zoals een docent onder zoeker dit ver
woordde: “Weet je wat het fijne is van 
onderzoek? Je hebt resul taten op papier 
staan. Je trekt een inno vatie daar mee uit 
de discussie van wellesnietesmeningen en 
geeft haar bestaans recht. Je kunt er met 
elkaar over discus siëren op basis van 
argumenten uit onderzoek.”

3.2.5 Opbrengst voor het veld
Generaliserend over de onderzochte deel
projecten is gebleken dat de bijdrage aan 
de talentontwikkeling groter was naarmate 
de implementatie van de innovatie beter 
verliep. Dit maakt de implementatie volgen 
(onderzoek op niveau 2) en problemen 
hierbij serieus nemen des te belangrijker. 
Een innovatie inzetten kost veel voor
bereidings tijd. Daarbij is anticipatie op de 
rooster technische en personele kant nood
zakelijk. Of zoals een docent onderzoeker 
het formuleerde: “Het is belangrijk om 
voldoende tijd te nemen om een haalbaar 
implementatieplan te maken, alvorens te 
beginnen. Klein(er) beginnen en daarna 
groeien. Draaiboeken van andere inno
vatieve projecten lezen en een klein onder
zoek (laten) doen naar de mogelijk heden 
qua ict, lokalen, lesuren, partners, enzo
voort binnen de eigen school. Met deze 

gegevens het ontwerp qua ambitie niveau 
naar boven of naar beneden bijstellen en/of 
de schoolleiding om ondersteuning vragen.”

Niet alleen de opzet en de invoering van 
innovatieprojecten vraagt veel voor berei
dingstijd, ook de opzet en uitvoering van 
het onderzoek en de rapportage erover 
vereist de nodige tijd en organisatorische 
inspanningen. Een vergelijkbare aan
beveling geldt dan ook voor het onder
zoeks deel: docentonder zoekers zouden 
over voldoende onder zoekstijd moeten 
kunnen beschikken. De docentonder
zoekers op het DVC gaven aan vooral veel 
geleerd te hebben van hun onderzoeks
ervaring. Dit strekt tot de aanbeveling om 
docentonderzoekers te betrekken in een 
meerjarenplan, waarbij zij herhaaldelijk 
onderzoek kunnen uitvoeren.

Het onderzoek op het DVC heeft volgens 
de gekozen opzet goed gefunctioneerd, 
niet in de laatste plaats door de grote 
betrokkenheid en inzet van het docent
onderzoeksteam. Er bestond een werk
overleg in een prettige collegiale sfeer. 
Docentonderzoekers en de externe onder
zoekers vormden échte gesprekspartners 
en de wens om situaties te onderzoeken 
bleek groot. De sfeer werd mede bevorderd 
doordat de docentonderzoekers tijd 
kregen, door een wekelijks docentonder
zoek overleg en door de enthousiaste inzet 
van de interne onderzoekscoördinator. 
Zijn rol bleek zeer belangrijk, vooral voor 
de positionering van het docentonderzoek 
binnen en buiten de school. 
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Marianne Boogaard
3.3 Willem Lodewijk Gymnasium
Samenwerking tussen docenten en 
externe onderzoekers

Het Willem Lodewijk Gymnasium (WLG) 
is een christelijk categoraal gymnasium in 
Groningen. De school telt zo’n 700 leer
lingen en 75 teamleden en vierde in het 
schooljaar 20092010 haar eeuwfeest. 
Het motto in de schoolgids luidt: ‘Een 
uitdagende leeromgeving, met ruimte 
voor eigen initiatief, in een klimaat van 
betrokkenheid en gemeenschapszin, 
geïnspireerd door de waarden van de 
christelijke traditie.’ De antwoorden van 
oudleerlingen op vragen naar hun WLG
herinneringen in een alumnienquête 
komen aardig in de buurt van dit motto, 
met uitspraken als: ‘Je werd als individu 
gezien, bijna elke leraar kende je en bij de 
leerlingen onderling was er ook sprake 
van een goede sfeer.’ En: ‘De leraren 
waren enthousiast, betrokken, wisten 
veel en waren bereid met je in discussie 
te gaan.’ 

Uitgangspunt voor de deelname van de 
school aan Expeditie durven, delen, doen 
was: Talentontwikkeling. De achter
liggende gedachte volgens beide school
leiders: “We hebben talentvolle leerlingen 
én talentvolle docenten. We zijn altijd op 
zoek naar effectieve manieren om de 
leerlingen te laten excelleren. Daarin 
spelen docenten een belangrijke rol want 
als de docent leert, leert de leerling ook.”

3.3.1 De Expeditie
De school heeft ervoor gekozen om via 
Expeditie durven, delen, doen te 
investeren in innovatie en onderzoek, 
zoals de VOraad dat ook beoogde. Vanuit 
dat eerste doel, onderwijsinnovatie, is 
onder andere gewerkt aan de ontwikke
ling van een aanbod aan keuzevakken 
(VVuren voor verbreding en verdieping) 
waarmee leerlingen ook hun talenten op 
andere gebieden dan de schoolvakken 
kunnen onderzoeken: debatteren, 
Russisch, websites bouwen, dans, enzo
voort. Ook is geïnvesteerd in innovaties 
in specifieke vakken (Latijn, economie en 
scheikunde), in vakoverstijgende samen
werking en in nieuwe vormen van leer
lingbegeleiding zoals intervisie en 
coaching.

De rol van de onderzoekers van het 
Kohnstamm Instituut was om de 
innovaties te ondersteunen bij de opzet, 
uitvoering en rapportage van onderzoek. 
Samen met de school is gezocht naar 
mogelijkheden om de hoofdvraag van 
het Expeditieonderzoek op het WLG te 
beantwoorden. Die hoofdvraag luidt: 
wat zijn goede, effectieve manieren 
om getalenteerde leerlingen te laten 
presteren naar het maximum van hun 
kunnen? Welke bijdragen leveren 
strategieën als keuzemogelijkheden 
aanbieden, de leergierigheid prikkelen, 
zeggenschap over het eigen leren en 
reflectie op de ontwikkeling en keuzes van 
leerlingen? Een aantal docenten kreeg tijd 
voor de uitvoering van onderzoek samen 
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met de onderzoekers van het Kohnstamm 
Instituut. Het docentonderzoek was 
gekoppeld aan de eigen innovaties van 
docenten en aan de overkoepelende 
onderzoeksvraag. Het onderzoek ging 
over de bijdrage van de VVuren aan de 
talentontwikkeling van leerlingen, over 
de effecten van de innovaties bij Latijn, 
economie en scheikunde, over profiel
keuzemotieven van leerlingen in klas 3 
en 4 en over de vraag wat leerlingen 
motiveert te kiezen voor het 
aardrijkskunde.

We concentreren ons hier op dat deel van 
de Expeditie op het WLG waarin docenten 
zelf, samen met de externe onderzoekers, 
onderzoek hebben gedaan naar effecten 
van hun eigen innovaties voor de vakken 
Latijn, economie en scheikunde. De meest 
geëigende werkwijze voor het creëren van 
‘knowledge of practice’ (zie hoofdstuk 1), 
zoals de VOraad die bij de start van de 
Expeditie voor ogen had. Voor een 
completer overzicht van het onderzoek op 
het WLG verwijzen we naar de publicatie 

Figuur 3.6

Practicum na de digitale module 
reactiekinetiek. Foto: Marianne Boogaard

Figuur 3.5

Wat klopt er niet aan deze foto? Waarom 
kan een situatie als geschetst op de foto 
in (de economische) werkelijkheid niet 
voorkomen?

‘De zon is van iedereen.’
‘Omdat de zon iets is waar je geen 
aanspraak op kan maken en daarnaast 
niet iemand voor kan laten betalen omdat 
er genoeg van is voor iedereen en er is 
geen schaarste.’
‘Omdat je niet een toegangsprijs mag 
vragen op iets wat je niet bezit.’
‘Er zal geen vraag zijn, de prijs is te hoog 
en zo kan het idee niet uit.’
‘De zon is een collectief goed, voor 
iedereen beschikbaar, niet uitsluitbaar en 
niet rivaliserend. Als je er een prijs voor 
vraagt, is het weer uitsluitbaar. Dan is het 
geen collectief goed meer, wat het wel is. 
‘‘Voor niets gaat de zon op.’

Een van de open vragen bij de toets 
economie. Bron: www.econoclass.com
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‘Het WLG op Expeditie’ (Boogaard & 
Ledoux (red), te verschijnen).

3.3.2 Gezamenlijk onderzoek
In de periode 20082010 voerden 
docenten en onderzoekers samen drie 
ontwerponderzoeken uit op het WLG. De 
ideeën voor de ontwerpen lagen geheel bij 
de docenten zelf: Latijn met meervoudige 
intelligenties voor klas 1 en 2, economie 
via de contextconceptbenadering in klas 
5 en een digitale module reactiekinetiek 
voor klas 4. Samen met de externe 
onderzoekers van het Kohnstamm 
Instituut formuleerden de vijf betrokken 
docenten vervolgens onderzoeksvragen 
die aansloten bij het centrale thema 
talentontwikkeling en vooral bij hun 
eigen, praktijkgerichte vragen over hun 
lesontwerpen. In de eerste plaats wil 
natuurlijk iedere docent vooral weten: 
werkt mijn ontwerp inderdaad zo goed als 
ik verwacht? 

Drie praktijkgerichte onderzoeksvragen  
 
Latijn 
Halen leerlingen hogere cijfers en/of 
raken zij meer gemotiveerd voor het vak 
Latijn door het gebruik van meervoudige 
intelligenties en daarop gebaseerde 
variatie in werkvormen waarmee ver
schillende leerkanalen worden aan
gesproken (auditief, visueel, motorisch, 
interpersoonlijk etc.)? (figuur 3.7) 
 
 
 

Economie 
Ontwikkelen leerlingen via de context
conceptbenadering uiteindelijk ‘betere’ 
kennis van economische theorieën en 
principes dan leerlingen die les krijgen 
volgens de klassieke didactiek? Laten 
zij meer diepgang en transfer zien bij 
opdrachten waarin beroep gedaan wordt 
op hun inzicht in economische principes? 
(figuur 3.5)

Scheikunde 
Is het mogelijk een digitale module 
reactiekinetiek te ontwikkelen waarmee 
leerlingen zelfstandig zich de leerstof 
kunnen eigen maken, op een voldoende 
niveau voor deelname aan het bijbe
horende practicum en de afsluitende 
toets? Draagt deze digitale lesmodule 
– waarin leerstof uit de wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde met elkaar 
verweven wordt aangeboden – bij tot 
een betere transfer van kennis uit de drie 
vakken? Zijn er verschillen in motivatie 
(inzet, mate van zelfstandigheid, soort 
vragen en problemen), beleving (plezier, 
zekerheid, contact met docent en mede
leerling) en resultaten (op de afsluitende 
toets) tussen de leerlingen uit de digitale 
groep en de klassikale groep? (figuur 3.6)

Docenten en onderzoekers dachten ver
volgens gezamenlijk na over de gegevens 
die nodig zijn om deze vragen te beant
woorden en de manier waarop die data 
het best verzameld konden worden. Hier 
waren het de externe onderzoekers die 
ideeën aandroegen voor het type data, 
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zoals toetsgegevens, vragenlijsten voor 
leerlingen, hardopdenkprotocollen, les
observaties via videoopnames en derge
lijke. Hetzelfde geldt voor de manier 
waar op die data het best verzameld 
konden worden: kwalitatief, kwantitatief, 
via vergelijking van experimentele en 
controlegroepen, via voor en na 
metingen. Omdat de docenten inhoudelijk 
het best zijn ingevoerd in hun eigen vak 
en in hun ontwerp, hadden zij in de drie 
praktijkonderzoeken een behoorlijk groot 
aandeel in de instrumentontwikkeling 
waar het de vakinhoud betrof. Ook de 
praktische dataverzameling was vooral in 
handen van de docenten zelf. Zij legden 
de leerlingen vragenlijsten, opdrachten 
en toetsen voor, verzochten hun collega
docenten uit parallelklassen dat eveneens 
te doen, regelden computerlokalen en 
andere zaken die voor de uitvoering van 
de experimenten en dataverzameling 
onmisbaar waren. Zij beoordeelden 
boven dien de antwoorden van de 
leerlingen op de toetsen.

Maar ook één van de onderzoeksters 
vervulde af en toe een actieve rol in de 
dataverzameling: zij was betrokken bij de 
afname van de hardopdenkprotocollen 
bij economie en schreef deze woordelijk 
uit, zodat de docent de beoordeling kon 
uitvoeren op basis van de geano nimi
seerde antwoorden van de leerlingen. Bij 
scheikunde maakte de onderzoekster een 
observatieverslag en videoopnames van 
de lessen, zodat ook kwalitatieve 
gegevens over het werken met de digitale 

module konden worden verzameld. De 
onderzoekster verzorgde bovendien de 
kwantitatieve analyses van de vragenlijst
gegevens en rapporteerde de uitkomsten 
aan de docenten. 

De rapportage van de uitgevoerde 
innovaties inclusief de opbrengsten van 
het onderzoek werd verzorgd door de 
docenten zelf via een artikel in de eerder 
genoemde gezamenlijke publicatie ‘WLG 
op Expeditie’.

Instrumenten

Latijn
(a) Een leerlingenvragenlijst met vijf 
thema’s: motivatie voor klassieke talen, 
interesse in het vak Latijn, welbevinden in 
de lessen en bij de docent, moeite met 
Latijn of niet, variatie in leervormen bij 
zelfstudie;

(b) Cijfers gemeenschappelijke proef
werken Latijn klas 1 en 2 van de 
experimen tele klassen en de 
parallelklassen.

Economie
De opdracht hield in dat leerlingen hun 
kennis van de economie moesten toe
passen op ‘de werkelijkheid’ via het 
beoor delen van ‘verkeerde foto’s’. Bij elke 
foto moesten zij zo precies mogelijk uit
leggen waarom de getoonde situatie in de 
economische werkelijkheid niet kan voor
komen. In hun antwoord moesten zij 
zoveel mogelijk passende economische 



 ‘En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?’ 45

concepten en theorieën betrekken. De 
leerlingen moesten de vragen hardop 
denkend beantwoorden. Alles wat zij 
zeiden werd opgenomen en vervolgens 
getranscribeerd. De kwaliteit van de 
antwoorden en redeneringen is op basis 
van de uitgeschreven hardopdenk
protocollen vervolgens blind door de 
docent beoordeeld. 
De scores van de zes leerlingen uit de 
experimentele conditie (klas 5) zijn ver
geleken met die van de zes leerlingen uit 
de controleconditie (klas 6). 

Scheikunde
(a)  Observaties van het werken met de 
digitale module, via videoopnames;

(b)  Voor en natoets kennis van de 
leerstof reactiekinetiek;

(c)  Een leerlingenvragenlijst over 
ervaringen met de module reactiekinetiek. 
Hiermee konden de ervaringen van de 
leerlingen uit de digitale conditie worden 
vergeleken met die van de leerlingen uit 
de klassikale conditie.

Doel van het uitgevoerde onderzoek was 
in alle drie de voorbeelden: verbetering 
van de eigen lespraktijk. Tegelijk zijn 
innoveren en steeds verdere verbetering 
van het onderwijs deel van de school
cultuur. Tijdens teamstudiedagen 
presenteerden de docenten hun 
innovaties en de onderzoeksresultaten 
aan hun collega’s, waarmee er ook sprake 
was van kennisdeling op schoolniveau.

Er is gewerkt volgens de regels die gelden 
voor wetenschappelijk onderzoek: 
objectief, herhaalbaar, controleerbaar. 
De context van de eigen school – één 
jaarlaag en één of twee klassen waarin de 
experimenten werden uitgevoerd – was 
echter te klein en te specifiek om tot 
verstrekkende conclusies te kunnen 
komen over de gevolgde aanpak. Aan 
de theorievorming over meervoudige 
intelligenties, de contextconcept
benadering of digitaal onderwijs kunnen 
de onderzoeken daarom niet bijdragen. 
Dat was echter ook expliciet niet het doel 
van het praktijkgerichte onderzoek in de 
Expeditie. Alle drie de onderzoeken 
hebben echter, zeker waar het gaat om de 
eigen onderwijspraktijk van de docenten, 
mooie resultaten en interessante 
inzichten opgeleverd.

Opbrengsten 
 
Latijn
De leerlingen in de twee experimentele 
klassen haalden geen hogere cijfers op de 
gemeenschappelijke toetsen dan de leer
lingen uit de drie parallelgroepen. Maar 
ook geen lagere, tot opluchting van de 
docent. Ook voor ‘leerplezier’ en 
‘zelfvertrouwen in talent voor Latijn’ 
waren er geen significante verschillen. 
Opvallend was echter dat één van de twee 
experimentele klassen (de bij de start het 
minst gemotiveerde van de vijf) uit
eindelijk het hoogst scoorde met name 
op ‘interesse in Latijn’ en ‘gevarieerd 
studeren’. Precies twee van de thema’s 
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waar het bij de meervoudige intelli
gentiesaanpak om draaide. 
 
Eén van de leerlingen: 
“Ik vond die opdracht met die afwas
borstels erg leuk omdat ik woorden en 
rijtjes het beste kan onthouden als ik druk 
bezig ben met bijvoorbeeld heen en weer 
lopen of met een basketbal stuiteren. Ik 
zou hier graag meer mee willen doen.”  
 
Economie
De leerlingen die les kregen vanuit de 
contextconceptbenadering bleken veel 
minder goed dan verwacht in staat om 
centrale economische concepten te 
herkennen in de vier getoonde ‘verkeerde 
foto’s’. Een resultaat dat weliswaar 
teleurstellend was, maar dat de docenten 
onmiddellijk ook inspireerde tot nadenken 
en verder verbeteren van hun onderwijs. 
 
De analyse van de docenten was als volgt: 
een mogelijke verklaring voor de betere 
resultaten van de leerlingen uit klas 6 
(controleconditie) lijkt gevonden te 
kunnen worden in de examentraining die 
de leerlingen in hun eindexamenjaar 
krijgen. Die training richt zich namelijk 
ook op oplossingsstrategieën voor het 
beantwoorden van vragen of opdrachten 
(bijvoorbeeld: eerst een mindmap maken 
en aansluiting zoeken bij de acht centrale 
economische principes). Het inzicht dat 
het onderzoek heeft opgeleverd is dan ook 
dat de contextconceptbenadering niet 
vanzelf leidt tot een betere transfer. Er is 
een gestructureerde aanpak vereist om 

leerlingen te leren economische begrippen 
te verbinden met dagelijkse situaties.  
 
Scheikunde
Het is gelukt om een digitale module 
reactiekinetiek te ontwikkelen waarmee 
leerlingen zich zelfstandig de leerstof in 
voldoende mate eigen kunnen maken. 
Het gekozen stramien voor de digitale 
uitleg werkt goed, evenals de aanpak met 
zowel schriftelijke als mondelinge uitleg 
in combinatie met illustraties zoals 
tekeningen, foto’s en filmpjes. 
Bemoedigend is dat de leerlingen uit de 
digitale groep over de vakgrenzen van de 
vakken wiskunde, natuurkunde en 
scheikunde heen hebben leren kijken. Zij 
hebben de proefwerkvraag waarin kennis 
uit een ander vak moest worden ingezet 
(in dit geval biologie) succesvoller aan
gepakt dan de ‘klassikale’groep. De 
transferdrempel lijkt voor hen verlaagd. 
Bovendien is er met de module een uit
breiding gegeven aan het didactisch palet 
dat de docenten scheikunde tot hun 
beschikking hebben.

Leerlingen uit beide condities (de ene 
groep kreeg de leerstof via een klassieke 
klassikale les aangeboden, de andere 
groep werkte zelfstandig de digitale 
module door) hebben met veel plezier en 
inzet aan de module gewerkt. Wel gaven 
de leerlingen uit de digitale groep te 
kennen dat zij de klassikale uitleg, en 
vooral de interactie met medeleerlingen 
en docent, hebben gemist. Daarin zal ook 
meegespeeld hebben dat de hele module 
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Figuur 3.7

reactiekinetiek op twee middagen 
‘verteerd’ moest worden. Spreiding van 
de leerstof over een wat langere periode 
lijkt didactisch gezien beter.

3.3.3 Professionalisering van docenten
De schoolleiding van het Willem Lodewijk 
Gymnasium beschrijft de opbrengsten 
van de samenwerking tussen docenten 
en onderzoekers aan het eind van de 
Expeditie als volgt: “Met onderzoekers 
haal je ook een andere manier van kijken 
in huis. Dat heb je niet vanzelf, ook niet 
als je extern onderzoek laat uitvoeren. 
Dat er mensen van buiten meekijken heeft 
een toegevoegde waarde. Het leidt tot 
een dialoog tussen degene die methodo
logisch weet wat onderzoek is en degene 
die helemaal in het onderwijsvak zit, twee 
verschillende disciplines. De werkwijze 
van de Expeditie heeft zelfs meer opge
leverd dan we hadden verwacht en 
gehoopt. Het heeft heel duidelijk effect 
op de docenten dat zij eindelijk ook eens 
hebben kunnen kijken naar effecten van 

kleine dingen die zij hebben gedaan. 
Natuurlijk vragen docenten zich altijd wel 
af: ‘werkt het wat ik doe?’ Maar jullie als 
onderzoekers kijken daar preciezer en met 
meer finesses naar. Jullie letten ook op de 
randvoorwaarden en brengen er meer 
gelaagdheid in. Bovendien werkt het heel 
goed dat jullie hier af en toe zijn, 
docenten nemen anders de rust niet. We 
hebben van onze docentonderzoekers niet 
in drie jaar onderzoekers kunnen maken, 
maar met twee blikken kijken helpt goed. 
Op die manier heeft het onderzoek een 
enorme toegevoegde waarde. Het belang
rijkste leermoment voor ons is geweest: 
minder is meer. Het kijken naar kleine 
effecten, namelijk van innovaties in de 
lessen zelf, is veel zinvoller dan naar het 
grote geheel van hét effect van dé 
Expeditie. En de manier van kijken naar 
effecten, het praktijkgerichte weten
schappe lijk onderzoek zelf, heeft een veel 
grotere uitstraling dan het kleine effect 
dat je met een specifieke innovatie kunt 

Een afwasborstelrace in teamverband op het schoolplein. Honderd vijftig borstels 
beplakt met even zovele Latijnse werk woordsvormen moesten gooiend en rennend 
van start naar finish worden getransporteerd. Foto’s: Simon Roosjen
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bereiken. Het helpt je nauwkeuriger, 
kritischer te denken.” 

De docenten

De docent Latijn
“Doordat ik bezig ben geweest met meer
voudige intelligenties denk ik nu veel 
breder, onder andere over hoe ik meer 
beweging in mijn lessen kan stoppen. 
Eén van de activiteiten was bijvoorbeeld 
een afwasborstelrace over werkwoords
tijden (voor meer voorbeelden zie de site 
van Leraar 24). De leerlingen in klas 2 heb 
ik de keus gegeven uit een hele variatie 
aan opdrachten. Eén groepje heeft een 
vogelwaaier voor toekomstvoorspellers 
gemaakt, een ander groepje een Riskspel 
over de Punische oorlogen, enzovoort. 
Het plezier dat zowel de leerlingen als 
ikzelf daaraan hebben beleefd, werkte 
inspirerend en motiverend. Dat maakt 
dat ik dit soort activiteiten en opdrachten 
waarschijnlijk ook na de Expeditie blijf 
gebruiken.”

Een docent economie
“Als docent heb je wel vaker leuke ideeën 
om je onderwijs beter of aantrekkelijker 
te maken, maar als je het combineert met 
onderzoek, wordt het serieuzer en krijgt 
het ook voor de buitenwereld meer waarde. 
Door de Expeditie is er meer gedeeld, meer 
gepraat over de ver nieuwingen die je 
invoert. Dat wordt gemakkelijker doordat 
je er onderzoek naast zet.”

Een docent scheikunde
“Mij is de combinatie van innovatie en 
onderzoek goed bevallen. Je denken wordt 
erdoor aangescherpt, je wordt kritischer. 
Als docent kijk je naar de oogjes van je 
leerlingen. Als het glimoogjes zijn, dan zit 
je op de goede weg. Als je visoogjes ziet, 
dan is er meer uitleg nodig. Ons experi
ment met de digitale module reactie
kinetiek en het onderzoek dat we eraan 
hebben verbonden, compleet met toets, 
leerlingenvragenlijst en statistische 
analyse van de resultaten, laat zien dat 
het toch wat genuanceerder ligt. Ook 
al hebben we de experimentele en de 
controle groep at random samengesteld, 
toch bleken ze niet goed vergelijkbaar. 
Dat betekent dat je ook bij de inter
pretatie van de effecten die je ziet 
optreden rekening moet houden met de 
verschillen tussen die groepen. In de 
digitale module zaten wat meer leerlingen 
die zwak zijn in scheikunde, als je afgaat 
op hun eerdere cijfers en profielkeuze. Dat 
de experimentele groep wat lagere toets
resultaten haalde – overigens haalde deze 
groep wel een voldoende – zou ook daar
mee te maken kunnen hebben en zegt dus 
niet meteen dat onze digitale module 
reactiekinetiek niet deugt. Volgend jaar 
doen we een nieuw experiment en dan 
letten we beter op de vergelijkbaarheid.”

Referenties
Boogaard, M. & Ledoux, G. (2011). Het WLG op Expeditie. 
Durven Delen Doen: Innovatie en onderzoek op het Willem 
Lodewijk Gymnasium in Groningen. Amsterdam: 
Kohnstamm Instituut.
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Henk Sligte, Monique Volman, Sui Lin Goei, 
Ria Kleijnen, Dianne Roerdink, Anna Heurter, 
Thea Peetsma
3.4 SG St. Ursula
Docenten als gebruikers van onder
zoeksgegevens en onderzoeksliteratuur

3.4.1 Context van het project
Op een mooie zonnige dag in juni 2010 is 
op Kasteel Baexem in MiddenLimburg 
een dertigtal personen bijeen: 
directeuren, docenten, mentoren en een 
‘schakelcoach’ van Scholengemeenschap 
St. Ursula en van De Ortolaan, een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs (vso), 
beide gevestigd in Heythuysen. Ook zitten 
er onderzoekers, ambulant begeleiders, 
twee ouders en een leerling aan tafel. 
De voorzitter van het samenwerkings
verband, tevens initiator van het project, 
leidt de bijeenkomst. Leerlingen van De 
Ortolaan serveren de aardbeienvlaai: 
Kasteel Baexem is een werkleerbedrijf 
voor leerlingen met speciale leer
behoeften voortkomend uit gedrags
problemen en/of psychiatrische 
problemen. Deze leerlingen worden 
cluster 4leerlingen genoemd. 

Het gezelschap sluit drie jaar samen
werking af, de Expeditie is bijna tot een 
einde gekomen. Leerling Raymond vertelt 
trots dat hij net geslaagd is voor zijn 
vmboexamen en dat hij nu doorgaat naar 
het mbo, naar de laboratoriumschool. Hij 
was eerst een cluster 4leerling die mocht 
schakelen naar bepaalde lessen op 
St. Ursula. Later mocht hij alle lessen in 

het vmbo volgen. Het begin was moeilijk, 
omdat leraren op De Ortolaan toch meer 
je ‘vriend’ zijn en je medeleerlingen veel 
‘echter’ zijn. Nu heeft Raymond zijn 
diploma en daar is hij heel trots op. 

In 2007 werd de startbijeen komst van het 
Expeditieonderzoek op hetzelfde kasteel 
gehouden. Op basis van de aanvraag van 
de twee scholen hadden onderzoekers van 
het Kohnstamm Instituut (Universiteit 
van Amsterdam, UvA) en van het Onder
wijs centrum van de Vrije Universiteit (VU) 
een voorstel voor ‘collaboratief ontwerp
onderzoek’ gemaakt: onderzoek in 
samen  werking met de school rond een 
innovatie in wording. Die innovatie richtte 
zich op de vraag hoe cluster 4leerlingen 
op een reguliere school een vmbo
diploma kunnen halen. Dat is in ieder 
geval gelukt bij Raymond en nog drie 
andere leerlingen. Zonder school ontwik
keling en vooral professionalisering van 
vmbodocenten was dat niet of moeilijker 
gerealiseerd. Onderzoek heeft daar een 
duidelijke rol in gespeeld. Daarom richten 
we ons in deze bijdrage op de vraag hoe 
onderzoek van de Expeditie heeft bij
gedragen aan de professionalisering 
van docenten op SG St. Ursula. Vooral 
belangrijk bleek de gezamenlijke ont
wikkeling van instrumenten door 
docenten en onderzoekers en het gebruik 
door docenten van resultaten die de inzet 
van deze instrumenten heeft opgeleverd. 
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3.4.2 Opzet van het onderzoek
In jaarlijkse cycli van drie fasen 
– ontwerp, uitvoering pilot en reflectie – 
zijn:

a) door de projectgroep steeds 
vernieuwingen ontworpen met het 
doel cluster 4leerlingen per vak te 
laten schakelen en uiteindelijk te 
integreren in het reguliere vmbo

b) door de onderzoekers gegevens 
verzameld, geanalyseerd en 
gerapporteerd, om de conclusies 
vervolgens

c) in een reflectiebijeenkomst met 
schoolteams en onderzoekers 
gezamenlijk te interpreteren. 

In de volgende jaarlijkse cyclus werd 
nadere actie ondernomen en werden 
nieuwe vraagstukken aangepakt. De 
onderzoekers keken zowel aan de hand 
van ontwerpvragen naar de processen als 
aan de hand van evaluatievragen naar de 
uitkomsten en opbrengsten van die 
processen. De onderzoekers en het 
projectteam van de school formuleerden 
die vragen samen.

De belangrijkste procesgerichte vraag 
gedurende de gehele periode was: 
‘Onder welke voorwaarden is het mogelijk 
om cluster 4 geïndiceerde leerlingen te 
integreren in het reguliere onderwijs en 
hen de mogelijkheid te bieden tot het 
behalen van een diploma in een synthese
klas?’ Om die vraag te beantwoorden 
werd gekeken naar selectiecriteria om te 

bepalen of leerlingen van De Ortolaan in 
aanmerking kwamen voor de synthese
klas, zoals type stoornis, IQ en leer
achter standen. Vervolgens werd onder
zocht hoe dit vertaald werd naar te stellen 
eisen aan de schoolorganisatie, de zorg
structuur en zorgarrangementen, het 
onderwijszorgbeleid, de leeromgeving, 
het curriculum, de pedagogisch
didactische aanpak en competenties van 
docenten. Daarnaast werd onderzocht 
hoe de samenwerking met leerlingen uit 
regulier en speciaal onderwijs, maat
schappelijke partners en ouders/
verzorgers vorm kreeg. Op deze wijze 
werd steeds duidelijker welke voor
waarden doorslaggevend waren voor 
succesvolle integratie. De belangrijkste 
evaluatievragen waren: ‘lukt het om 
cluster4leerlingen een diploma te laten 
halen? en ‘gaan leerlingen met plezier 
naar school?’ Voor het onderzoek zijn 
gedurende de hele periode dossiers van 
schakelende leerlingen opgebouwd, zijn 
allerlei instrumenten ontwikkeld en 
ingezet, is geobserveerd en geïnterviewd 
en is vooral ook samen met docenten 
gewerkt aan het onderzoek en het 
gebruiken van onderzoeksresultaten.

3.4.3 Draagvlak en professionalisering
In de loop van het onderzoek werd het 
steeds duidelijker dat de innovatie – de 
syntheseklas als onderwijszorg
arrangement – niet alleen gericht was op 
de integratie van vsoleerlingen maar ook 
op schoolontwikkeling in de richting van 
passend onderwijs en passende zorg. In 
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die schoolontwikkeling vielen twee 
hoofdstromen te onderscheiden: enerzijds 
het steeds meer protocolleren van het 
handelen van alle actoren die bij de 
innovatie betrokken zijn; anderzijds het 
beter betrekken van docenten bij de 
innovatie in combinatie met hun 
professionalisering.

In het eerste jaar bleek uit project
groepvergaderingen en interviews met 
mentoren van de syntheseklassen en 
vmbodocenten die lesgeven aan de 
syntheseleerlingen, dat zij nauwelijks 
waren voorbereid op de innovatie. Er was 
een korte voorbereidingstijd, summiere 
informatie en geen kennismaking tussen 
docenten van de beide scholen. Draag
vlakvergroting en communicatie naar de 
docenten die lesgeven aan de synthese

leerlingen was nodig. En daar naast – in 
het licht van de visie op inclusief en 
passend onderwijs – betere scholing 
en professionalisering

De onderzoekers merkten in het onder
zoeksverslag over het eerste jaar op dat 
er nog onvoldoende werd geredeneerd 
vanuit het perspectief van de vmbo
docent die nog nooit met vsoleerlingen 
te maken had gehad. Vooral de bij het 
onderzoek betrokken orthopedagogen 
van de VU adviseerden meer aandacht 
te geven aan het pedagogischdidactisch 
handelings gericht werken met de 
synthese leerlingen en ook met de 
reguliere leerlingen. Dat kwam neer op: 
meer denken in termen van talenten en 

mogelijkheden van leerlingen dan vanuit 
problemen en beperkingen. Docenten 
konden zo de vraag leren stellen: ‘wat kan 
deze leerling, in deze school, in deze klas, 
bij deze leraar van dit vak en bij deze 
taak/opdracht?’

De vraag was nu hoe onderzoek ingezet 
kon worden om de professionalisering van 
docenten en andere bij de innovatie 
betrokken actoren te bevorderen. 
Daarnaast was er de wens om de 
samenwerking tussen docenten en 
onderzoekers te verbeteren. Deze twee 
aspecten werden gecombineerd door de 
ontwikkeling en het gebruik van 
onderzoeks instrumenten die bijdragen 
aan deskundigheidsbevordering in te 
zetten als middel voor de samenwerking 
van docenten en onderzoekers.

3.4.4 Instrumenten
Om het pedagogischdidactisch 
handelings gericht werken van de vmbo
docenten te verbeteren, om meer draag
vlak te verkrijgen voor de innovatie en om 
zicht te krijgen op de ontwikkeling van de 
school naar inclusief en passend onder
wijs werden drie initiatieven genomen:
· een ‘kijkwijzer’ ontwikkelen en 

gebruiken om docenten beter te leren 
observeren in de context van de les en 
de klas;

· de eigen competenties van de 
docenten inschatten aan de hand van 
competentieprofielen;
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· de zorgcapaciteit van individuele 
docenten en de school als geheel 
inschatten.

3.4.4.1 Kijkwijzer
Onderzoekers ontwikkelden een kijkwijzer 
in samenwerking met het docententeam 
van SG St. Ursula, waaronder docenten 
van de schakelleerlingen, de schakel
coach, de orthopedagoog van De Ortolaan 
en een lid van de schoolleiding. Doel 
ervan was docenten bewuster te maken 
van het gedrag van schakel c.q. 
syntheseleerlingen in een taakgerichte 
situatie, zodat ze vervolgens gericht 
konden observeren. 

Eerst bepaalden onderzoekers samen 
met de docenten welk leerlinggedrag te 
observeren was op basis van op school 
aanwezige kijklijsten en van door de 
onderzoekers ingebrachte literatuur. 
Daarna bepaalden ze welke taakgerichte 
lesfasen in een les te onderscheiden zijn 
en welk type observaties daar bij hoort. 
Met een eerste versie van de kijkwijzer 
keek men vervolgens naar een video van 
een economieles met twee schakel
leerlingen. Bij het scoren bleken items te 
vaag of niet goed geformuleerd. Een 
tweede versie van de kijkwijzer werd 
vervolgens ingezet om (synthese) 
leerlingen te observeren. In de laatste 
scholingsbijeenkomst kwam de definitieve 
kijkwijzer tot stand. Met de docenten 
stelden de onderzoekers vast dat het doel 
van de kijkwijzer het ‘klein kijken’ binnen 
de klassensituatie was om het proces vast 

te leggen tijdens de fasen van de les: 
binnenkomst, oriëntatie, instructie, 
verwerking, afsluiting. Elke fase kent 
specifieke items die men op een 
vijfpuntsschaal kan scoren (figuur 3.8). 

Hierna verzamelden de docenten 
regelmatig observatiegegevens met de 
kijkwijzer die totaal uit 46 items bestaat. 
Voor de schakelleerlingen werd een 
observatieprotocol ontwikkeld om aan te 
geven welke docenten welke leerlingen bij 
welke vakken moesten observeren. 
De observatiegegevens zijn toegevoegd 
aan de longitudinale dossiers van de 
schakelende leerlingen die de school in 
het kader van het onderzoek 
opgebouwde. 

3.4.4.2 Competentieprofielen
Uit het onderzoek in het eerste jaar bleek 
tevens dat de docenten in het reguliere 
vmbo twijfels hadden of ze wel met 
moeilijke jongeren om konden gaan. Om 
een inschatting te maken van de eigen 
competenties om syntheseleerlingen in 
hun lessen te kunnen integreren werd het 
competentieprofiel ‘Omgaan met leer
lingen met gedragsproblemen’ ingezet 
(Van Gennip et al, 2007). De docenten 
konden zichzelf hiermee een cijfer van 1 
tot 10 geven op interpersoonlijke, 
pedagogische, vakinhoudelijke en 
didactische, organisatorische compe
tentie, competentie in samenwerking met 
collega’s en zorgcoördinator, met ouders 
en externe hulpverleners en tot slot 
competentie in reflectie en ontwikkeling. 
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Elk cijfer moest onderbouwd worden met 
concreet benoemd gedrag waarin de 
competenties zichtbaar worden. Alle 
scores van de zelfinschatting waren ruim 
voldoende tot (zeer) goed. De orthope
dagogische onderzoeker kwam vervolgens 
weer in beeld om individuele gesprekken 
te voeren over de resultaten, met een 
focus op leer en ontwikkelpunten. Zo 
vonden de docenten vooral gerichte 
scholing en coaching zinvol als deze direct 
gericht zijn op complexe praktijksituaties. 
De hele groep voerde daarna groeps
gesprekken over hun competenties. We 
zagen zo dat de inzet van een beproefd 
instrument in combinatie met nadere 
duiding van de uitkomsten in gesprek met 
onderzoekers meer duidelijkheid en 
vertrouwen gaf ten aanzien van het eigen 
handelen van de docent en de innovatie 
rond de integratie van leerlingen met 
specifieke leerbehoeften. 

3.4.4.3 Zorgcapaciteit
Zowel vanuit de projectgroep als vanuit 
de docenten was er behoefte meer inzicht 
te krijgen in de mogelijkheden van het 
gehele team van SG St. Ursula om leer
lingen met specifieke pedagogisch
didactische behoeften te kunnen 
opvangen. Er is toen een derde 
instrument rond zorgcapaciteit ingezet, 
dat afgeleid is van het instrument ‘Profiel 
Leerlingenzorg’ (Van der Leij et al, 2003). 
Hiermee wordt een indicatie van de 
orthopedagogische kwaliteit van basis
scholen verkregen. Dat geschiedt aan de 
hand van korte schetsen van fictieve 
leerlingen (vignetten), waarbij de leraar 
wordt gevraagd zijn of haar gedachten 
erover te laten gaan. Ten behoeve van het 
PRIMAcohortonderzoek is een aan
gepaste versie gemaakt (Smeets et al, 
2007). Deze versie is de basis geweest 
voor het instrument in dit onderzoek 

Binnenkomst

  +/ + ++

Komt niet rustig de klas in Komt rustig de klas in

Zoekt geen contact met anderen Zoekt contact met anderen

Heeft grof taalgebruik naar anderen Heeft geen grof taalgebruik

Maakt een lusteloze indruk Maakt een levendige indruk

Legt spullen niet op tafel klaar Legt spullen op tafel klaar

Oriëntatie

Veroorzaakt onrust Veroorzaakt geen onrust

Heeft zijn spullen niet bij zich Heeft zijn spullen bij zich

Luistert niet naar de docent Luistert naar de docent

Volgt de docent niet Volgt de docent

Figuur 3.8 Voorbeeld van items in de kijkwijzer
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binnen de Expeditie dat uiteindelijk uit 
24 vignetten bestond (figuur 3.10).  
Op de eerste pagina van een web om
geving was een inleiding opgenomen 
onder de titel ‘Zorgleerlingen en de 
draagkracht van de school’ (figuur 3.9).
Vervolgens verschenen de vignetten in 
willekeurige volgorde.

Per vignet moesten docenten drie vragen 
beantwoorden:
1. Kunt u deze leerling in uw les 

onderwijs geven?
2. Welke kennis, vaardigheden en 

middelen heeft u nodig om deze 
leerling succesvol onderwijs te laten 
volgen in uw lessen?

3.  Waar is deze leerling volgens u het 
beste af?

Uit de resultaten bleek dat de vmbo
docenten bij alle categorieën de speciale 
onderwijsbehoefte en de zwaarte daarvan 
goed herkenden. Meer dan 80 procent van 
de docenten denkt een aanpak in de klas 

te kunnen realiseren voor de lichte 
vormen van ADHD, autisme, dyslexie en 
faalangst. Wat betreft sociaalemotionele 
problemen is dat wat minder (64 procent), 
bij de lichte NT2problemen ligt het iets 
onder 50 procent en van de lichte 
gedragsproblemen zegt 40 procent dat 
men het kan opvangen. De leerlingen met 
iets zwaardere vormen van ADHD, 
dyslexie en faalangst zijn naar de mening 
van meer dan de helft van de respon
denten zonder extra ondersteuning 
adequaat op te nemen in de klas. 
Bespreking van de uitkomsten leverde een 
goede basis voor een nadere bepaling van 
het mogelijke en gewenste zorgaanbod op 
de school. Een onderlinge discussie over 
de benodigde ondersteuning, kennis en 
vaardigheden van de docenten bleek een 
onmisbaar onderdeel daarvan. Ook in 
schooljaar 20092010 zette de school het 
instrument weer in. De zorgcapaciteit van 
de school bleek toegenomen te zijn.

Figuur 3.10 Voorbeeld van een

fictieve leerlingschets in een vignet

Voorbeeld van vignet Autisme lichte vorm 
Rob gedraagt zich vaak een beetje vreemd. Hij 
lacht op momenten dat dit niet gepast is. Bij
voorbeeld tijdens het voorlezen van een verhaal 
dat alle andere leerlingen ‘zielig’ vinden. Hij  
trekt gekke gezichten en doet de docent na. Hij 
ligt er uit bij zijn klasgenoten, maar heeft in een 
andere groep wel een vriendje. Het liefst is hij 
bezig met rekenen, waarin hij dan ook steeds 
verder voorloopt. Taal is wat magertjes. (10A)

Figuur 3.9 

Webpagina zorgcapaciteit SG St. Ursula
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3.4.5 Opbrengst voor de docent
Deze bijdrage is geschreven vanuit het 
perspectief van de onderzoekers. Ook 
voor hen kende de zoektocht naar vrucht
bare samenwerking met docenten nieuwe 
aspecten. Daarbij was het fijn dat de 
Expeditie drie jaren duurde. Pas na de 
reflectiebijeenkomst waarin de eerste 
onderzoeksrapportage werd besproken, 
ontstond zicht op geschikte samen
werkingsvormen. In het voorgaande is 
geschetst dat de focus van dit docent
gerichte deel van het onderzoek vooral 
lag op het creëren van meer eigenaar
schap over de innovatie aan de kant van 
de docenten, door meer kennis te 
verkrijgen over leerlingen in het vso, meer 
na te denken over eigen compe tenties, 
onderzoeks instrumenten in te zetten die 
het eigen handelen verbeteren, en 
vertrouwen opbouwen dat de school als 
geheel het kan en de goede weg op gaat. 
Onderzoeksinstrumenten die in overleg 
en samenwerking met docenten 
ontworpen werden, konden daardoor 
goed beantwoorden aan leerbehoeften 
van docenten. Steeds was de dialoog over 
aspecten van de innovatie en over 
onderzoeksresultaten tussen docenten en 
onderzoekers belangrijk om te kunnen 
reflecteren op de vraag wat dit betekende 
voor het individu en de school. Daarbij 
werd de onderzoekers ook vaak om advies 
gevraagd en gaven onderzoekers ook 
nascholing. De rol van objectieve, buiten 
de context staande onderzoeker past niet 
bij dit type praktijkgericht schoolnabij 
onderzoek.

We hebben gezien dat deze vorm van 
samenwerking van docenten en onder
zoekers zoden aan de dijk zet. Ten eerste 
zijn de resultaten heel concreet en 
bruikbaar in de onderwijspraktijk. 
Onderzoeksinstrumenten helpen de 
docenten beter te kijken en te signaleren 
en beter de eigen en collectieve 
competenties en zorgcapaciteit in te 
schatten.  
Vooral het besef even stil te staan bij wat 
er gebeurt, dat te analyseren en dan beter 
te handelen heeft meerwaarde. ‘Reculer 
pour mieux sauter’, zoals de Fransen 
zeggen. Dit is in feite wat Donald Schön 
verstaat onder de ‘reflective practioner’ 
(1983). En door onderzoeksinstrumenten 
te ontwerpen en aan te bieden, deze in te 
zetten en de resultaten daarvan voor 
zichzelf en anderen te gebruiken, leert de 
docent de onderzoeksbril op te zetten ter 
verbetering van het handelen en ter 
verbetering van het weten hoe de zaken in 
elkaar steken.
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Ton Klein, Marleen Kieft
3.5 Corlaer College
Docenten als onderzoeksbegeleider

Het Corlaer College is een school voor 
vmbo, havo en vwo in Nijkerk. Met name 
voor de onderbouw havo/vwo is gekozen 
voor een nieuwe vorm van lesstofaanbod 
waarbij de leerling centraal staat. 
Leerlingen werken in toenemende mate 
zelfstandig en met meer eigen verant
woordelijkheid. Een aantal vakken wordt 
geïntegreerd aangeboden via een 
elektronische leeromgeving. Daarnaast 
zijn internationalisering en cultuur twee 
speerpunten van het Corlaer College 
(schoolgids 20092010). De havo/vwo
afdeling bestaat nog niet zo lang: in het 
schooljaar 20072008 heeft de eerste 
lichting eindexamen gedaan.

3.5.1 De Corlaer Expeditie
In het kader van Expeditie durven, delen, 
doen zijn de leerlingen die in het school
jaar 20072008 in de tweede klas havo/
vwo zaten drie jaar lang op expeditie 
geweest: Expeditie Corlaer. Kern van de 
Expeditie was dat de leerlingen twee tot 
vier lesuren per week in teamverband 
werkten aan een maat schappelijk doel in 
de vorm van een proje ct in het buitenland 
(o.a. India, ZuidAfrika, Canada en 
Roemenië). Daarbij stonden zij onder 
begeleiding van een teamcoach: een 
docent die een team leerlingen gedurende 
de drie jaar begeleidde bij de realisering 
van het door hen gekozen maat
schappelijke doel (figuur 3.11). 

Figuur 3.11

Docent en leerlingen tijdens 
Expeditie Corlaer
 
Voor Expeditie Corlaer was een aantal 
doelstellingen geformuleerd die zich 
schematisch als in figuur 3.12 laten 
weergeven. 

Met de start van Expeditie Corlaer begon 
onderzoeksbureau Oberon met een 
flankerend onderzoek om het proces en de 
opbrengsten van de Expeditie in kaart te 
brengen. We beschrijven hier kort de 
eerste uitkomsten van Expeditie Corlaer, 
waarna wij uitgebreider ingaan op de rol 
van de docenten bij het onderzoek. Als 
gevolg van de samenwerking tussen de 
school en het onderzoeksbureau gaan 
onderzoekers nu ook bovenbouwdocenten 
havo/vwo ondersteunen bij hun rol als 
begeleider van profielwerkstukken.
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3.5.2 Het onderzoek
De twee hoofdvragen van het onderzoek 
naar Expeditie Corlaer luidden als volgt:
1. Hoe draagt Expeditie Corlaer bij aan 

het ontdekken en ontplooien van 
talenten van leerlingen op het gebied 
van burgerschapsvaardigheden 
(sociale vaardigheden en 
maatschappelijke betrokkenheid) en 
inhoudelijke kennis;

2. Hoe beïnvloedt Expeditie Corlaer 
hierdoor de schoolcultuur van het 
Corlaer College?

Om deze onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden werden de volgende 
activiteiten uitgevoerd:
· een literatuurstudie, deskresearch en 

expertinterview (eerste Expeditiejaar);
· individuele en groepsinterviews met 

betrokkenen bij Expeditie Corlaer: 
leerlingen, docenten, schoolleiding 
(drie jaar lang);

· verschillende soorten vragenlijsten 
voorleggen aan Expeditieleerlingen, 
leerlingen uit een controlegroep 
(leerjaar voorafgaand aan de 
Expeditiegroep), teamcoaches en 
docenten (drie jaar lang).

3.5.2.1 Resultaten burgerschapsvaardigheden
Wanneer we kijken naar de ontwikkeling 
van de Expeditieleerlingen door de jaren 
heen, dan valt op dat zij niet veel veran
derd zijn. Expeditieleerlingen waren tij
dens de drie Expeditiejaren onver minderd 
positief als het gaat om burgerschaps
vaardigheden als ‘omgaan met verschil
len’ en ‘besluiten nemen en letten op wat 
iedereen wil’. Alleen bij de vaardigheid 
‘samen leven met anderen’ zien we dat de 
Expeditieleerlingen meldden dat ze hier in 
het laatste jaar minder vaardig in waren 
geworden dan in het eerste jaar.  
De groep Expeditieleerlingen mag dan op 
zichzelf niet veel veranderd zijn, in verge
lijking met de controlegroep zien we wel 
verschillen. Met name in het eerste 
Expeditiejaar zien we dat de Expeditie
leerlingen tevredener waren over ‘omgaan 
met verschillen’ en ‘samen leven met 
anderen’ dan de controlegroep. In het 
tweede Expeditiejaar waren deze ver
schillen kleiner (‘omgaan met verschillen’) 
of verdwenen (‘samen leven met ande
ren’).

Interventie Doelen op leerlingniveau Doelen op schoolniveau

Figuur 3.12 Schematische weergave doelstellingen Expeditie Corlaer

Expeditie Corlaer: 
in teamverband werken 
aan een maatschappelijk 
doel.

Leerlingen ontdekken en 
ontplooien hun talenten 
door middel van het ver
groten van hun:
•	 sociale vaardigheden;
•	 inhoudelijke kennis;
•	 maatschappelijke 
 betrokkenheid.

Schoolcultuur op het 
Corlaer College creëren 
waarin talenten van  
leerlingen optimaal 
ontdekt en ontplooid 
worden.
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3.5.2.2 Resultaten inhoudelijke kennis
Wat leerden de Expeditieleerlingen 
tijdens Expeditie Corlaer? Wat waren hun 
belangrijkste leerervaringen? Met behulp 
van een aangepaste versie van het learner 
report (De Groot, 1980) hebben we deze 
ervaringen van de Expeditieleerlingen en 
van de controlegroep in beeld gebracht. 
Het learner report bestond naast een 
aantal open vragen ook uit enkele 
gesloten vragen, zoals: ‘ik heb beter leren 
samenwerken in een team.’ Leerlingen 
konden hierbij op een vierpuntsschaal 
aangeven in hoeverre zij het eens waren 
met deze stelling. Vervolgens konden ze 
hun antwoord toelichten door de zin ‘dat 
heb ik gemerkt toen/doordat/omdat ik…’ 
af te maken. 

De Expeditieleerlingen waren over het 
algemeen (zeer) positief over hun leer
ervaringen in het derde jaar van de 
Expeditie. Met name talenten ontwikke
len en leren samenwerken in een team 
zijn veel genoemde leerervaringen. Dat 
eerste punt is interessant omdat team
coaches aangaven dat er naar hun zin 
gedurende de Expeditie eigenlijk te weinig 
tijd kon worden besteed aan talent ont
wikkeling. Verder valt op dat de 
Expeditie leerlingen een positieve 
ontwikkeling doormaakten op het gebied 
van zelfvertrouwen.  
Ook wanneer we deze leerervaringen 
vergelijken met de controlegroep dan zien 
we dat de Expeditieleerlingen in havo/
vwo3 beter hebben leren samenwerken, 
medeleerlingen beter hebben leren 

kennen en vaker nieuwe talenten hebben 
ontdekt. Als het gaat om zelfstandig 
werken zien we geen duidelijke verschillen 
tussen de controlegroep en de Expeditie
leerlingen. Het lijkt erop dat het leren 
zelfstandig werken niet zozeer verbonden 
is met de Expeditie, maar meer met het 
algemene onderwijsconcept van het 
Corlaer College. 

3.5.2.3 Resultaten schoolcultuur
Heeft de Expeditie Corlaer een 
verandering teweeg gebracht in de 
schoolcultuur op het Corlaer College? 
Schoolcultuur hebben we onderverdeeld 
in een drietal indicatoren:
· het belang dat op school wordt 

gehecht aan oog hebben voor de 
ander;

· de aandacht voor talentontwikkeling 
op school;

· het belang dat op school wordt 
gehecht aan onderlinge betrokkenheid 
tussen leerlingen en docenten en de 
ruimte die docenten aan leerlingen 
bieden.

Dat schoolcultuur een lastig meetbaar 
begrip is komt duidelijk naar voren uit de 
diverse beelden die de Expeditie
leerlingen, controlegroep en docenten 
hierover schetsten. De Expeditieleerlingen 
waren over het algemeen positiever over 
de schoolcultuur op het Corlaer College 
dan de controlegroep. Terwijl de docenten 
op hun beurt flink positiever waren dan de 
Expeditieleerlingen op de ‘onderlinge 
betrokkenheid en geboden ruimte’. 
Expeditieleerlingen, de controlegroep en 
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docenten verschilden dus op een aantal 
punten duidelijk van mening als het gaat 
om schoolcultuur.

Verder valt op dat docenten tijdens de 
drie Expeditiejaren over het algemeen 
vrij stabiel waren in hun mening over de 
schoolcultuur op het Corlaer. Bij 
Expeditie leerlingen gold dit ook voor de 
indicatoren ‘oog hebben voor de ander’ 
en ‘onderlinge betrokkenheid en geboden 
ruimte’, maar niet voor de ‘talent
ontwikkeling’. Expeditieleerlingen waren 
hier duidelijk minder positief over dan aan 
het begin van de Expeditie.

Globaal gezegd waren de docenten het 
meest positief over de schoolcultuur en 
waren de Expeditieleerlingen iets minder 
positief, maar nog altijd positiever dan de 
leerlingen uit de controlegroep.

3.5.3 Docent en onderzoek
Jaarlijks zijn de onderzoeksresultaten 
besproken met de teamcoaches. Hierdoor 
kregen de docenten zicht op de effecten 
van Expeditie Corlaer op de leerlingen en 
de school en konden zij aanpassingen in 
de opzet van de Expeditie doen en 
dachten zij mee met de onderzoeksopzet 
voor de opvolgende jaren.

Aan de direct betrokkenen bij de Expeditie 
is in (groeps)interviews gevraagd wat 
volgens hen de opbrengsten waren. 
Naast de eerder beschreven inhoudelijk 
opbrengsten en de transfer van de onder
zoeksresultaten naar het eigen handelen, 

noemden zij als opbrengst dat de school 
zich bewuster is geworden van de rol die 
onderzoek bij onderwijs innovatie kan 
vervullen. Zo gaf een schoolleider aan 
dat dit van belang is om extern te kunnen 
legitimeren wat voor effecten Expeditie 
Corlaer op de school heeft gehad. Dit 
heeft ertoe geleid dat het Corlaer College 
bij toekomstige innovaties wil blijven 
samenwerken met een onderzoeks
instituut.

De andere belangrijke spinoff van 
Expeditie Corlaer betreft de rol van 
docenten als begeleider bij profiel werk
stukken. Dankzij de Expeditie ging men 
nadenken over de manier waarop de 
school onderzoek benaderde in het 
curriculum, met name bij de begeleiding 
van leerlingen bij profielwerkstukken. 
Met de invoering van de Tweede Fase in 
het voortgezet onderwijs in 1998 maakt 
het profielwerkstuk onderdeel uit van het 
eindexamen havo/vwo. Het wordt gezien 
als de meesterproef van de middelbare 
school: door een onderwerp naar keuze te 
onderzoeken, bewijs je als leerling wat je 
geleerd hebt en kunt. Door de aanwezig
heid van onderzoekers in de school 
realiseerde een aantal docenten van het 
Corlaer College zich dat zij in onvol
doende mate over onderzoeksvaardig
heden beschikten. Dit terwijl wel van hen 
verwacht wordt bovenbouwleerlingen te 
begeleiden bij onderzoek voor het 
profielwerkstuk.
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Binnen het Corlaer College is één docent 
verantwoordelijk voor de organisatie 
rondom het profielwerkstuk. Hij heeft 
zowel voor de leerlingen als docenten 
een Handboek Profielwerkstuk opgesteld 
(Oegema, 2010), waarin de verschillende 
stappen staan beschreven om tot het 
eindverslag te komen. De afgelopen jaren 
is ook hij erachter gekomen dat de 
docenten niet altijd over de noodzakelijke 
vaardigheden en kennis beschikken om de 
leerlingen bij het profielwerkstuk te 
begeleiden. Het gaat dan met name om 
vragen als:
· Wat is een goede onderzoeksvraag?
· Welke typen onderzoek zijn er 

eigenlijk?
· Aan welke kenmerken voldoet een 

goed onderzoek?
· Aan welke kenmerken voldoet een 

goed profielwerkstuk?
· Welke statistiek heb je nodig om 

conclusies te trekken over de 
verzamelde gegevens? 

Hoewel de verantwoordelijke docent 
voor de profielwerkstukken niet direct 
betrokken was bij Expeditie Corlaer, heeft 
hij deze onderwijsinnovatie toch met veel 
belangstelling gevolgd. Hij stond ook 
positief ten opzichte van het onderzoek 
dat rondom de Expeditie is uitgevoerd: 
“Dit is noodzakelijk, anders doe je maar 
wat.” Gezien de positieve ervaringen in de 
samenwerking is het onderzoeksbureau 
benaderd voor de opzet van een studie
middag, bedoeld om de onderzoeks
vaardigheden van de docenten te 

vergroten en hen de transfer te laten 
maken van de eigen onderzoeks vaardig
heden naar de begeleiding en scholing 
van leerlingen bij onderzoek. Op deze 
manier borgt de school een deel van de 
onderzoekservaringen die zijn opgedaan 
gedurende Expeditie Corlaer voor de 
toekomst.

Referenties
Groot, A.D. de, (1980). Over leerervaringen en leerdoelen. 
In Handboek voor de onderwijspraktijk: Deel 2. Ontwerpen 
van onderwijs (pp. 2.3.Gro.A.12.3.Gro.A.23). Deventer: Van 
Loghum Slaterus.

Oegema, S. (2010). Handboek Profielwerkstuk (interne 
publicatie). Nijkerk: Corlaer College.
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Ditte Lockhorst, Mathieu Arnouts 
3.6 Montaigne Lyceum
Docenten als onderzoeksbegeleider

Het Montaigne Lyceum is een school voor 
vmbo, havo en vwo die sinds 2001 bestaat 
en bijna 900 leerlingen telt. De school 
heeft een vernieuwend onderwijsconcept 
dat stoelt op het gedachtegoed van de 
Franse filosoof Michel de Montaigne. 
Samengevat luidt dat: ‘leren van jezelf, 
leren met elkaar, leren in de wereld’. 
Leerlingen werken in leerdomeinen (figuur 
3.13). Een leerdomein is een grote, multi
functionele ruimte, waarin leerlingen 
alleen, in tweetallen of in groepen allerlei 
(leer) activiteiten kunnen uitvoeren. De 
school heeft zeven leerdomeinen die zijn 
inge deeld op leeftijd (onderbouw/
bovenbouw) en niveau. Leerlingen 
bepalen voor een groot gedeelte zelf 
welke onderdelen van het lesprogramma 
ze op welk moment uitvoeren. Daarnaast 
bestaan er instructieuren waarin een 
docent de regie heeft. Een vast team van 
ongeveer tien docenten en onderwijs
assistenten is verantwoordelijk voor alle 
leerlingen in het leerdomein.

In deze bijdrage doen de auteurs verslag 
van een van de manieren waarop 
docenten betrokken waren bij het 
Expeditie onderzoek op het Montaigne 
Lyceum. De auteurs beschrijven hoe 
docenten leerlingen hebben begeleid die 
een deel van het Expeditieonderzoek 
uitvoerden. De persoonlijke ervaringen 
van Mathieu Arnouts, medeauteur en een 

van de betrokken docenten, zijn in deze 
casusbeschrijving verwerkt.

3.6.1 De Montaigne Expeditie
Om het gedachtegoed van Michel de 
Montaigne zo goed mogelijk in het 
onderwijs naar voren te laten komen, 
ontwikkelen docenten zelf contextrijk 
onderwijsmateriaal. De ontwikkeling 
van dit onderwijsmateriaal vindt plaats 
in de docentteams en richt zich op vak
overstijgend themaonderwijs. In de 
docentteams heeft een van de docenten, 
de onderwijsarchitect, de taak de onder
wijsontwikkeling te stimuleren en coör
dineren. Samen vormen de onderwijs
architecten het Onderwijs Atelier, dat 
medeverantwoordelijk is voor de 
horizontale en verticale afstemming 
binnen de school.

Het onderzoek op het Montaigne 
Lyceum richtte zich op de relatie tussen 
de innovatie – lesmateriaal ontwikkelen 
specifiek voor het Montaigne Lyceum – 
en de werkbeleving van de docent. In 
school waren aanwijzingen dat er een 
disbalans was ontstaan tussen de energie 
en het plezier dat docenten kregen van 
hun betrokkenheid bij de onderwijs
vernieuwing en de energie en de tijd 
die de vernieuwing van hen vroeg.

In het drie jaar durende onderzoek 
‘Balans tussen onderwijsontwikkeling en 
werkbeleving van docenten’ beoogde de 
school een systematiek van onderwijs
ontwikkeling te vinden die recht doet aan 
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de professionaliteit van de docenten, de 
kwaliteit van het onderwijs en de visie van 
de school.

3.6.2 Leerling onderzoekt, docent 
begeleidt
Een onderdeel van het Expeditie onder
zoek vormde de evaluatie van het onder
wijs in de leerdomeinen, met specifieke 
aandacht voor het ontwikkelde onder
wijsmateriaal. Het Montaigne Lyceum 
heeft het Expeditieonderzoek gekoppeld 
aan de kwaliteitszorg. In het kader van 
de kwaliteitszorg wilde de school de 
‘leerling domeinraden’, die een slapend 
bestaan leidden, weer een plek geven in 
de school. Dit streven werd gekoppeld 
aan de evaluatie van het onderwijs in de 
leerdomeinen. Opzet was dat de leer
lingen van de domeinraden dit evaluatie
onderzoek binnen het eigen domein 
zouden uitvoeren onder begeleiding van 
docenten. Onderzoekers van het IVLOS 
(Instituut voor Lerarenopleiding Onder
wijs ontwikkeling en Studievaardigheden, 
Universiteit Utrecht), dat verant woorde
lijk was voor het Expeditie onderzoek, 
begeleidden op hun beurt deze docenten.

In de visie van de school heeft leerling
participatie een nadrukkelijke plaats. 
Desondanks ervaren de leerlingen niet 
altijd dat ze inspraak hebben. Het 
Expeditie onderzoek was een uitgelezen 
mogelijkheid om de leerlingparticipatie te 
bestendigen. De leerlingen uit twee teams 
(onderbouw havo/vwo en onderbouw 

gymnasium) onderwierpen hun mede
leerlingen aan een onderzoek.

Twee docentonderzoekers zetten de 
hoofdlijnen van het onderzoek uit en 
bepaalden de hoofdvragen:
1. Wat vinden leerlingen van het 

werkklimaat in het leerdomein?
2. Wordt zelfstandig werken van 

leerlingen voldoende ondersteund 
door de docenten en de instrumenten 
die de leerlingen tot hun beschikking 
hebben?

Daarnaast legden zij de methode van 
onderzoek vast. Zij kozen voor een 
gesloten vragenlijst. Om een beeld te 
krijgen van alle domeinen stelden de 
docentonderzoekers samen twintig 
vragen op die in principe in alle teams 
konden worden afgenomen. De leerlingen 
van de domeinraden hadden vervolgens 
de vrijheid om ook een domeindeel aan de 
vragenlijst toe te voegen (figuur 3.14).
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Figuur 3.13

Leerdomein op het Montaigne Lyceum

De leerlingen namen daarna de vragenlijst 
bij hun medeleerlingen af en verwerkten 
de resultaten. Leerlingen van één van de 
teams deden zelf een eenvoudige 
statistische bewerking, de berekening van 
percentages. In het andere team bekeken 
de leerlingen en betrokken docenten de 
resultaten globaler. De domeinraad, de 
begeleidend docent en de docent
onderzoekers bespraken de resultaten 
gezamenlijk. Dit gaf de gelegenheid om 
dieper op een aantal vragen in te gaan. 
Naar aanleiding van dit gesprek maakte 
één van de docent onderzoekers een 
verslag met aandachtspunten en waarde
volle adviezen van de domeinraad voor 
hun docententeam (figuur 3.15).

Figuur 3.14 Selectie van schoolbrede en 

domeinspecifieke (onderbouw 

gymnasium) vragen uit de vragenlijst

 Algemene deel:
· Het leerdomein is op een prettige 

manier ingedeeld (de plek van 
computers, individuele werkplekken, 
groepstafels)

· Ik kan met vragen over de lesstof 
terecht bij de docenten in het leer
domein

· De opdrachten die de docenten zelf 
hebben gemaakt (themaopdrachten, 
praktische opdrachten) zijn vaak uit
dagender dan de opdrachten uit het 
boek 

 Domeinspecifiek deel:
· Lessen met het smartboard zijn 

duidelijker dan lessen zonder
· Er wordt op tijd aangegeven dat er 

toetsen en so’s aankomen
· Er is voldoende ventilatie in het 

leerdomein zodat ik goed kan werken
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Figuur 3.15 Fragment uit een email

van een docentonderzoeker aan de team

leider over het domeinraadonderzoek

Ik heb vorige week een leuk gesprek 
gehad met jullie leerdomeinraad. 
Hieronder zie je de door de leerlingen 
opgeworpen aandachts/verbeterpunten.

Onderwijs
· Meer keuzeopdrachten voor de 

verschillende vakken voor in het 
domein (ook ivm motivatie)

· De leerlingen voelen zich niet altijd 
genoeg uitgedaagd. Ze vinden de stof/
opdrachten soms te eenvoudig

· Inspraak bij de keuze voor de 
onderwerpen van de themaweken

· Leerlingen zouden inhoudelijk 
betrokken willen worden bij het 
bedenken / opstellen van opdrachten

[…]

Organisatie
 Aandacht voor een evenredige 

spreiding van toetsen en so’s 
 Geen toets  en stilteuren achter 

elkaar 
 De leerlingen hebben in het 

leerdomein veel vragen over met name 
de betavakken, gevolgd door de 
talen. Ze worden soms wel gezien 
maar niet geholpen (wellicht 
afspraken maken over werkwijze van 
docenten mbt het beantwoorden van 
vragen in het leerdomein).

[….]

Faciliteiten
 Er is een groot verschil in de inrichting 

en het uiterlijk van domein A en B. 
Domein B wordt als prettiger ervaren.

Discipline
 Het computersysteem wordt niet 

nageleefd (‘sommige kinderen zitten 
de hele dag achter de computer’)

[…]

De teamleiders nodigden de domeinraad 
vervolgens bij de teamvergadering uit om 
de adviezen en observaties toe te lichten. 
Het was aan de teamleider de input van 
de leerlingen ook daadwerkelijk te 
gebruiken of anders te beargumenteren 
waarom hij bepaalde adviezen naast zich 
neerlegde. Figuur 3.16 geeft een beeld van 
de gehanteerde onderzoekscyclus.

Mathieu Arnouts, docentonderzoeker 
en lid van de schoolleiding: “Bij navraag 
bleek dat de leerlingen het proces 
waarde  vol en leerzaam vonden. Zij 
hadden ook echt het gevoel iets bij te 
kunnen dragen. Dat positieve gevoel is 
wat mij betreft wederzijds. De directe, 
onbevangen analyses en adviezen van de 
leer lingen met betrekking tot het onder
wijs, de organisatie en het naleven van 
regels scherpen zeker de geest. De 
volgende opmerking van een van onze 
gymnasiasten vond ik in die zin treffend: 
‘En nu horen we opeens dat we volgend 
jaar een nieuwe methode voor Frans 
krijgen, terwijl de docenten niet eens aan 
ons hebben gevraagd wat wij belangrijk 
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vinden bij een methode voor de talen.’ 
Het tekent het ontstaan van een 
onderzoekende houding bij de leerling.”

3.6.3. Enkele karakteristieken
Het onderzoek had een kwantitatief 
karakter. Het betrof hier de afname van 
een korte, gesloten vragenlijst, waarvan 
de resultaten via beschrijvende statistiek 
zijn geanalyseerd. Het onderzoek had een 
schoolbrede thematiek, namelijk het 
thema onderwijs en de gang van zaken in 
de leerdomeinen, maar had ook een deel 
met een domeinspecifieke invulling, door 
de aanvulling van domeinspecifieke 
vragen.

De resultaten zijn gericht op de praktijk 
van de school en hebben tot doel de 
handelingspraktijk van de docenten 
(en leerlingen) in school te verbeteren.

De docent was binnen dit voorbeeld 
betrokken bij het onderzoek als bege
leider van leerlingen die het onderzoek 
uitvoerden. In eerste instantie initieerde 
de docent, die ook lid is van het school
management, het onderzoek vanuit het 
oogpunt van kwaliteitszorg, in samen
spraak met de externe onderzoekers van 
het Expeditieonderzoek. Docent en 
externe onderzoekers formuleerden 
samen de onderzoeksvraag en bepaalden 
samen de onderzoeksopzet. De docent 
ontwikkelde in samenspraak met een 

Figuur 3.16 De gehanteerde onderzoekscyclus

Situatie Domein

Terugkoppeling 
aan teamleider

Generieke vragen door 
docentonderzoek

Verwerken gegevens 
door domeinraden

Uitvoer onderzoek 
door domeinraden

Domein specifieke vragen 
door domeinraden onder 
begeleiding domeinraad
begeleider

Reflectie op resultaten 
door domeinraden, 
domeinraadbegeleiders 
en docentonderzoekers
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collega het schoolbrede deel van de 
vragen lijst. Hierbij had de externe onder
zoeker de rol van begeleider en critical 
friend. Vervolgens stelde de docent met 
de leerlingen uit de domein raden de 
domeinspecifieke vragen vast. Hier had 
de docent de rol van begeleider en critical 
friend voor de leerlingen.

Het leerlingenonderzoek van de Expeditie 
was ingebed in de kwaliteitscyclus op 
school, waarbij de leerlingen en hun 
ouders periodiek worden betrokken. 
Het onderzoek was een verdieping van de 
reguliere leerlingtevredenheidsenquête. 
Bij het onderzoek werden de zeven 
begeleiders van de domeinraden en de 
twee docentonderzoekers betrokken. 
De kwaliteitszorg is op het Montaigne 
Lyceum in handen van een conrector, die 
de betrokken collega’s aanstuurt. Er was 
dus een directe relatie met het 
management.

3.6.4 Opbrengsten voor de docent
Mathieu Arnouts: “Onderzoek in de 
school geeft de betrokken docenten de 
gelegenheid om zich verder te profes
sionaliseren. De docenten worden door 
het onderzoek gedwongen om verder te 
kijken dan hun eigen lespraktijk. Ze 
verdiepen zich in de eisen en wensen van 
de Inspectie, de kwaliteitszorg, de 
leerlingbetrokkenheid, de organisatie in 
brede zin en het verandermanagement in 
het bijzonder. Daarnaast is het louterend 
om buiten je comfort zone te treden en je 
tanden in een onderwerp of proces te 

zetten dat je je nog niet eigen hebt 
gemaakt. Je zou bijna zeggen: je groeit 
door onderzoek”.

3.6.5 Opbrengsten voor de school
Voor de school zijn de opbrengsten van 
het onderzoek divers. Natuurlijk zijn er de 
resultaten van het onderzoek zelf. Uit die 
resultaten is goede beleidsinformatie op 
team en schoolniveau te destilleren en 
de resultaten kunnen ook goed gebruikt 
worden in de kwaliteitscyclus van de 
school. Daarnaast vergroot het onderzoek 
de betrokkenheid van leerling en docent. 
Dit is een niet te onderschatten meer
opbrengst. Door het onderzoek wordt 
de dialoog tussen leerling en docent 
gefaciliteerd. Mathieu Arnouts: “De 
acceptatie van data driven management 
op de school is tevens een belangrijke 
opbrengst. De tijd van het puur op gevoel 
besturen van een school is voorbij. 
Eigenlijk hoop je dat in de cultuur van de 
school op alle niveaus een onderzoekende 
houding gestalte krijgt. Een dergelijke 
cultuurverandering draagt zeker bij tot 
het borgen van de kwaliteit van het 
onderwijs en de organisatie.”

De wijze waarop de domeinraden worden 
betrokken bij de kwaliteitszorg kan 
dienen als voorbeeld voor andere scholen. 
Hun betrokkenheid gaat verder dan alleen 
enquêtes invullen. De leerlingen worden 
zowel betrokken bij de inhoud als de 
uitvoering van het onderzoek. 
De domeinraden fungeren daarnaast als 
een adviesorgaan voor de school  en 
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teamleiding. Dit is een manier om 
leerlingen te activeren met betrekking tot 
de kwaliteitszorg van de school. Deze 
manier sluit goed aan bij het onlangs door 
het Innovatieproject van de VOraad 
gelanceerde instrument Schoolleiding, kent 
u onze mening?, waarin leerlingen elkaar 
leren interviewen met als doel beleidsrijke 
informatie boven water te krijgen.

1 Op het Montessoricollege is van meet af aan gekozen 
voor een formule waarin twee, deels van onderwijs 
vrijgestelde onderzoekscoördinatoren de 
onderzoeksprojecten in de school begeleiden, waarbij 
zijzelf door het CNA begeleid worden. Deze opzet 
wordt na het einde van de Expeditiesubsidie 
gecontinueerd. Op de andere KIOSCscholen heeft 
het CNA de docentonderzoekers aanvankelijk 
rechtstreeks begeleid. De bedoeling van de scholen is 
om de begeleiding zelf over te nemen. Het Comenius 
College en SG Pieter Zandt hebben inmiddels allebei 
een eigen onderzoeksschool opgericht, waarin alle 
onderzoeksactiviteiten van docenten ten behoeve van 
de school worden gebundeld en begeleid.

2 In nauwe samenwerking met: Thomas Arakel, Elise 
Baardman, Heike Burgers, Mira Regensburg, Wouter 
Schenke, Jaap Schuitema, Renée van Velzen, Marie
José van der Voort.
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4 Professionalisering 
in en met onderzoek
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Ditte Lockhorst, Ineke van den Berg, 
Marianne Boogaard

In dit afsluitende hoofdstuk reflecteren de 
auteurs op de invloed van onderzoek doen 
op de professionele ontwikkeling van 
docenten en op de cultuur in de school.

4.1 Inleiding
In deze bundel hebben we aan de hand 
van een aantal voorbeelden laten zien 
hoe op verschillende Expeditiescholen 
onderzoek is ingezet, wat dat betekende 
voor de professionele ontwikkeling van 
docenten en op welke manieren aan die 
professionalisering is vormgegeven. In 
het kader van de Expeditie is geen onder
zoek gedaan naar welke vorm het beste 
werkt. Wel hebben we in deze bundel 
geprobeerd om een overzicht te geven 
van de veelheid van ervaringen en van 
de verschillende wijzen waarop docent
onderzoek gestalte kan krijgen.

In hoofdstuk 2 is op basis van ervaringen 
in de Expeditiescholen een typologie 
gepresenteerd van manieren waarop 
docenten bij onderzoek betrokken kunnen 
zijn. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3 een 
aantal concrete voorbeelden van rollen 
van docenten in onderzoek beschreven. 
In dit laatste hoofdstuk reflecteren we 
op welke wijze het werken in en aan 
onderzoek door docenten de professionele 
ontwikkeling van docenten en de school
cultuur beïnvloedt.

De in hoofdstuk 3 beschreven casussen 
laten zien hoe het in de Expeditiescholen 
is gelukt om onderzoeksresultaten in de 
schoolpraktijk te laten doordringen. De 
innovatievraagstukken van de scholen 
vormden het uitgangspunt voor onder
zoek, waarbij de scholen vanuit de eigen 
praktijk relevante onder zoeksvragen 
hebben opgesteld. Externe onderzoekers 
hebben in samenwerking met de scholen 
onderzoek dat de innovatie moest 
ondersteunen, uitgevoerd of begeleid.

Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, 
wordt door docenten uitgevoerd 
onderzoek steeds meer gezien als een 
bruikbare manier van professionalisering. 
Een manier die past bij de opvatting dat 
docenten zichzelf verder ontwikkelen 
binnen een werkgerelateerde context. In 
binnen en buitenland wordt de context 
voor professionalisering van docenten 
mede bepaald door de roep om academi
sering van docenten. De docent is niet 
langer alleen de uitvoerder in de les
praktijk. Hij is in staat vragen te stellen 
bij datgene wat hij doet en via eigen 
onder zoek of dat van anderen antwoorden 
te vinden die de eigen lespraktijk 
verbeteren. Uiteindelijk kan dit leiden tot 
een overgang van een doecultuur zoals 
die nu veelal in scholen overheerst, naar 
een denkcultuur waarin sprake is van 
‘data driven’ handelen (Earl en Katz, 
2006). Ofwel: een onderzoekscultuur in 
de school met als doel de onderwijs
praktijk te verbeteren.
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4.2 Expeditiedocenten in onderzoek
In hoofdstuk 2 is een typologie van 
docent betrokkenheid in onderzoek 
beschreven:
1. De docent als onderzoeker;
2. De docent als gebruiker van 

onderzoeksliteratuur en resultaten;
3. De docent als begeleider van 

onderzoek;
4. De docent als respondent in 

onderzoek.
Deze typologie is gebaseerd op docent
betrokkenheid in onderzoek waarin 
sprake was van een samenwerkingsrelatie 
tussen externe onderzoekers en de 
school. De Expeditiescholen en de onder
zoekers waren vrij in de manier waarop 
docentbetrokkenheid werd vormgegeven. 
Dit heeft geleid tot een brede variatie in 
de manier waarop docenten hebben 
gewerkt in en aan onderzoek en een 
brede variatie in de samenwerking tussen 
docenten en onderzoekers, zoals zicht
baar in de casussen in hoofdstuk 3. We 
identificeren hieronder eerst kort de 
karakteristieken van de rollen in de 
casussen om daarna de uitwerking op 
de professionele ontwikkeling en school
cultuur te bespreken.

De casussen over het Da Vinci College 
en het KIOSCproject zijn voorbeelden 
van scholen waarin de docent zelf verant
woordelijk is voor het onderzoek, maar 
wordt begeleid en ondersteund door 
externe onderzoekers. Dit is echter wel 
verschillend vormgegeven. 

In het KIOSCproject deden docenten 
onderzoek naar de eigen lespraktijk of 
naar schoolbrede thema’s. Binnen de 
betrokken scholen voerden meerdere 
docenten een eigen onderzoek uit en was 
een onderzoekscoördinator aangesteld. 
De meeste docenten werkten individueel 
aan het eigen onderzoek. Docenten 
werden vooraf aan de uitvoer van het 
eigen onderzoek getraind in onderzoeks
vaardigheden.  
Op het Da Vinci College is gekozen voor 
een iets andere vorm van zelfstandig 
docentonderzoek. Na een sollicitatie
procedure zijn vier docenten ieder gestart 
met een onderzoek naar een ontwerp van 
een collegadocent. Deze onderzoekers 
werkten samen en werden aangestuurd 
door een onderzoeks coördinator. De 
docent onderzoekers werden voor de 
onderzoekstaken en training vier uur per 
week vrijgeroosterd en konden wekelijks 
overleggen. De externe onderzoekers 
verzorgden de training, begeleidden de 
docent onderzoekers en ondersteunden 
de docenten met de uitvoer van 
kwantitatieve analyses.

In de casus over het Willem Lodewijk 
Gymnasium wordt verslag gedaan van 
collaboratief ontwerponderzoek. Het 
betreft hier samenwerking tussen externe 
onderzoekers en docenten aan klein
schalige ontwerponderzoeken. De 
betrokken docent was hier zelf de 
ontwerper van het onderwijs en had als 
doel de eigen praktijk te verbeteren. 
Onderzoekers en docenten werden 
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ingezet op expertise. Door onderzoekers 
en docenten werd gezamenlijk een 
onderzoeksopzet bepaald. Daarbij 
brachten de onderzoekers vooral de 
methodologische expertise in en de 
docenten de inhoudelijke kennis. De 
uitvoer en de rapportage van het onder
zoek waren grotendeels in handen van de 
docent. De onderzoeker was verant
woordelijk voor de kwantitatieve data
analyse en de technische rapportage. 
Voor het formuleren van aanbevelingen 
werd de onderzoeks expertise van de 
onderzoekers en praktijkkennis van 
docenten gecombineerd.

In de casus van SG St. Ursula wordt 
ook een voorbeeld beschreven van colla
boratief ontwerponderzoek, zij het in een 
andere vorm. Dit betrof onderzoek rond 
schoolbrede onderwerpen, waarbij 
externe onderzoekers in samenwerking 
met docenten en schoolleiding innovaties 
ontwierpen en evalueerden. Hoewel 
docenten wel betrokken werden bij de 
formulering van de onderzoeksopzet, 
hadden zij vooral een rol in de ontwikke
ling van de in de handelings praktijk te 
gebruiken instrumenten, in data ver
zamelen en in resultaten interpreteren 
voor de handelingspraktijk. De casus is 
een voorbeeld hoe docenten informatie 
die ze zelf hebben verzameld gebruiken 
om op de bestaande handelingspraktijk 
te reflecteren en deze aan te passen. Dit 
werd vooral gedaan tijdens bijeenkomsten 
waarin resultaten met betrokkenen 
werden besproken.

Tot slot zijn twee casussen opgenomen 
waarin de docent een heel andere rol 
vervulde in het onderzoek, namelijk die 
van leerlingbegeleider. In de casus van 
het Corlaer College wordt beschreven hoe 
docenten zich door het Expeditie nderzoek 
in hun school realiseren dat onderzoek 
doen een specifieke expertise vraagt. Zij 
willen daarom scholing op het gebied van 
onderzoek om vervolgens hun leerlingen 
beter te kunnen begeleiden bij het profiel
werkstuk. Ook op het Montaigne Lyceum 
hebben docenten leerlingen begeleid 
bij onderzoek. In deze school is het 
Expeditie onderzoek gekoppeld aan de 
kwaliteitszorg. Onderdeel van de kwali
teits zorgagenda was de mede zeggen
schap van leerlingen te vergroten. Dit is 
gedaan door leerlingen een evaluatie
onderzoek van het onderwijs te laten 
uitvoeren onder begeleiding van en in 
samenwerking met docenten. De externe 
onderzoekers functioneerden hier als 
begeleiders van de docenten.

Ondanks deze verschillen in betrokken
heid van de docenten in onderzoek 
kunnen we uit de casussen een aantal 
interessante opbrengsten destilleren. 

4.3 Professionele ontwikkeling 
van de docent
Deze bundel opende met het aanhalen 
van studies waarin praktijkgericht 
onderzoek door docenten wordt gezien 
als een effectieve manier van professio
nalisering van docenten, onder andere 
omdat leren dan plaatsvindt in de eigen 
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specifieke onderwijspraktijk. In de 
beschreven onderzoeken zijn docenten 
(mede)ontwikkelaars van kennis door 
onderzoek te doen naar het eigen 
handelen en de eigen onderwijspraktijk. 
De onderzoeken die in deze bundel zijn 
besproken zijn stuk voor stuk voorbeelden 
van dergelijk praktijkgericht onderzoek en 
de betrokken docenten hebben er naar 
eigen zeggen veel van geleerd.

Aan onderzoek werken leidt in de eerste 
plaats bij alle docenten tot reflectie op de 
eigen handelingspraktijk. De onderzoeks
matige, reflectieve houding die docenten 
hebben ontwikkeld in de Expeditie maakt 
hen kritischer ten aanzien van het eigen 
handelen. Dat leidt tot het stellen van 
vragen als: wat willen we? Waarom willen 
we het? Doen we het dan goed? Op SG St. 
Ursula, het Willem Lodewijk Gymnasium, 
de KIOSCscholen en het Da Vinci College 
heeft de betrokkenheid betekend dat 
docenten onderwijs hebben herbezien en 
aangepast. In een deel van de gevallen 
ging dat om concrete veranderingen in de 
eigen lessen. In andere gevallen werden 
de onderzoeksresultaten besproken met 
collega’s en vormden ze aanleiding voor 
aanpassingen in de werkwijze op school
niveau of voor een nadere bepaling van 
het mogelijke en gewenste onderwijs
aanbod.

In de tweede plaats ontwikkelen 
docenten via hun betrokkenheid bij onder
zoek hun eigen onder zoeks vaardigheden. 
In alle Expeditiescholen waren docenten 

betrokken bij het formuleren van (onder
zoekbare) onderzoeks vragen. In een 
aantal scholen hebben docenten boven
dien in samenwerking met of onder 
begeleiding van onderzoekers mee
tinstrumenten ontwikkeld en ingezet 
en verzamelde data geanalyseerd. 
Afhankelijk van hoe betrokken bij en 
verantwoordelijk voor het onderzoek de 
docent was, heeft hij zich meer of minder 
onderzoek vaardigheden eigen gemaakt. 
Op de scholen waar de docenten zelf 
verantwoordelijk waren voor het onder
zoek konden zij zich professio naliseren in 
onderzoeksmethoden, formuleren van 
vragen, dataverzameling en analyse en 
rapportage. In scholen waar docenten 
samenwerkten met onderzoekers zijn de 
opgedane vaardig heden meer gericht op 
specifieke verrichtingen zoals de ont
wikkeling van meetinstrumenten en 
andere technieken voor dataverzameling 
en het inzetten daarvan om de innovaties 
te evalueren. 
Ook geven docenten aan dat ze meer dan 
voorheen geneigd zijn om onderzoeks
resultaten, zowel die van henzelf als van 
anderen, op hun merites te beoordelen. 
Door de ontwikkeling van eigen onder
zoeksvaardigheden realiseren docenten 
zich meer welke verant woordelijkheden 
zij dragen wanneer zij leerlingen 
begeleiden bij onderzoek, een taak die in 
toenemende mate bij het docentschap 
hoort (Zwart, Lunenberg en Volman, 
2010). Een aantal docenten merkte 
– doordat ze zelf meer ervaring hadden 
opgedaan met onderzoek doen – dat ze 
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hun leerlingen beter konden begeleiden 
bij onderzoeksopdrachten, zoals de 
profielwerkstukken. De betrokkenheid 
in onderzoek heeft er toe geleid dat 
docenten onderzoek meer nog zijn gaan 
beschouwen als specifieke expertise. 
Dit besef heeft in een van de scholen 
geresulteerd in nieuwe scholing svragen 
van docenten op het gebied van 
onderzoeksvaardigheden.

In de derde plaats geven docenten en 
schoolleiders aan meer het nut en de 
noodzaak in te zien van een structurele 
plaats voor onderzoek in de school, als 
vaste activiteit bij innovaties. Dit onder
zoek zou zicht moeten geven op vragen 
als: wat is het probleem en wat willen we 
bereiken met deze innovatie? Wanneer 
weten we of we onze doelen bereikt 
hebben? Weten we zeker dat dit de beste 
manier is om onze doelen te bereiken? 
Juist het vooraf stellen van deze vragen 
en het zoeken naar antwoorden via 
zorgvuldig en systematisch onderzoek 
doorbreekt de meer spontane neiging van 
scholen en docenten om bij onderwijs
verbeteringen te werken op basis van trial 
and error. Kortom: onderzoek krijgt een 
plaats in de school, de docent krijgt een 
plaats in de uitvoering van onderzoek.

Docenten en schoolmanagement zien in 
elk geval twee redenen die onderzoeks
vaardigheden ontwikkelen zinvol maken 
voor hun eigen onderwijspraktijk. 
Onderzoek kan ingezet worden als 
effectief instrument om docenten te 

professionaliseren. Niet alleen omdat zij 
door het doen van onderzoek reflecteren 
op de eigen praktijk en hun onderwijs op 
basis van systematisch gegenereerde 
kennis kunnen verbeteren, maar ook 
omdat zij de ontwikkelde onderzoeks
vaardigheden vervolgens kunnen inzetten 
bij de begeleiding van leerlingen. 
Maar onderzoek kan ook een rol spelen bij 
het onderbouwd innoveren in de school. 
De Expeditie heeft zowel bij docenten als 
bij het management van de betrokken 
scholen geleid tot het inzicht dat als men 
wil blijven innoveren het dan ook nood
zakelijk is om te blijven onderzoeken.

De motivatie om docenten in onderzoek 
te betrekken is niet zozeer om van 
docenten onderzoekers te maken, al 
zien we wel dat de scholen verschillend 
denken over de mate waarin zij structu
reel gebruik willen maken van externe 
onderzoekers. Zo kiezen het Da Vinci 
College en de scholen betrokken bij het 
KIOSCproject ervoor om docenten in de 
eigen school op te leiden, zodat onder
zoek dicht bij het eigen onderwijs kan 
gebeuren. Dat maakt het goed toepas
baar, zorgt voor draagvlak en het levert 
een bijdrage aan de professionalisering 
van de docenten. Bovendien is het minder 
kostbaar dan externe onderzoekers 
inhuren. Andere scholen komen tot een 
andere conclusie: onderzoek doen is een 
vak en vereist specifieke expertise, en 
wat meer afstand dan je als docent kunt 
hebben. Zij gaan ervan uit dat juist het 
meekijken in de school door externe 
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onderzoekers een grote meerwaarde 
heeft. Dat ook hier onderzoeksvragen 
vanuit de praktijk van de school en 
docenten gewaarborgd moeten zijn, 
mag duidelijk zijn.

Dat docentbetrokkenheid in onderzoek 
van betekenis kan zijn voor de 
professionalisering van docenten hebben 
de Expeditieonderzoeken laten zien. 
Docenten geven aan dat zij meer zijn 
gaan reflecteren op de eigen praktijk, 
dat zij hun onderwijs hebben verbeterd 
en dat zij onderzoeksvaardigheden en 
een onderzoeksmatige houding hebben 
ontwikkeld. Resultaten van dit type 
onder zoek zijn vaak heel concreet en 
bruikbaar in de praktijk. Door zelf te 
onderzoeken leerden docenten de onder
zoeksbril op te zetten bij het eigen 
handelen en weloverwogen gebruik te 
maken van (zelf) ontwikkelde kennis. Zo 
werden zij de ‘reflective practicioner’ 
(Schön, 1987), zoals aangehaald in 
hoofdstuk 1.

4.4 Schoolcultuur
De verwachte effecten op schoolniveau 
lijken er ook te zijn maar ze zijn minder 
evident. Imants et al (2010) wijzen erop 
dat onderzoek uitvoeren door docenten 
vooral praktijkkennis voor de betrokken 
docenten lijkt op te leveren. Dit beeld zien 
we deels terug in de docentonderzoeken 
op de Expeditiescholen. Toch zijn er 
aanwijzingen dat er in de scholen een 
overgang te zien is, zij het nog voor

zichtig, van een doe naar een 
denkcultuur.

Ten eerste is in verschillende casussen 
aangegeven dat onderzoeksresultaten 
er toe hebben geleid dat de handelings
praktijk van meerdere docenten in 
school is veranderd of dat onderzoeks
instrumenten breder zijn ingezet. Op 
de meeste scholen werden resultaten 
gedeeld met collega’s met als gevolg dat 
collega’s mee gingen in veranderingen in 
de praktijk. Er heeft in feite probleem
transfer naar andere delen van de school 
plaatsgevonden.

Ten tweede zijn er in alle casussen aan
wijzingen dat er een onderzoeks cultuur 
op gang komt of wordt versterkt. Dat er 
iets aan het veranderen is, blijkt bij
voorbeeld uit het gevoel als docent
onderzoeker serieus genomen te worden 
door collega’s (‘ze hebben mijn rapport 
echt gelezen’) en uit het feit dat er 
gezamenlijk gereflecteerd werd op de 
onderzoeksresultaten door de eigen sectie 
dan wel het hele team. Niet alleen het 
bezig zijn met onderzoek op zich brengt 
iets op gang, ook de groei in betrokken
heid die ermee gepaard gaat. Onderzoek 
helpt docenten om buiten de grenzen van 
het eigen klaslokaal te kijken. 
Betrokkenheid van leerlingen treedt op 
wanneer leerlingen zelf onderzoek doen, 
zoals in de casus van het Montaigne 
Lyceum, maar kan ook gerealiseerd 
worden wanneer leerlingen gevraagd 
wordt hun mening en ideeën over het 
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onderwijs te geven via bijvoor beeld 
vragenlijsten of leerlingen panels. Dit 
zijn vormen van leerlingenparticipatie. 
Belangrijk is dan wel dat er een goede 
terugkoppeling naar leerlingen plaats
vindt, dat er serieus iets wordt gedaan 
met de ideeën van leerlingen en dat zij 
dat ook kunnen zien.

Kortom, er lijkt sprake van een algemeen 
kritischer houding ten aanzien van inno
vaties en vernieuwingsbeleid, maar ook 
van een grotere betrokkenheid van 
leerlingen en docenten bij het functio
neren van de school en bij veranderingen 
binnen de school, zoals kwaliteitszorg en 
organisatie van het onderwijs. Daarmee 
is de voedingsbodem aanwezig om meer 
data driven te werken. De kans dat deze 
beginnende onder zoekscultuur een meer 
structurele vorm aanneemt, wordt groter 
wanneer onderzoek een vaste positie 
krijgt in de school en wanneer beleid 
wordt gebaseerd op onderzoeksresultaten 
en data driven management de standaard 
wordt.

4.5 Beschouwing
De variëteit in de beschreven voorbeelden 
biedt een breed zicht op de mogelijkheden 
van docentonderzoek voor de professio
na lisering van docenten en de daaraan 
gerelateerde gevolgen voor de school. 
Maar met de opkomst van docent
onderzoek ontstaan ook vragen en 
discussiepunten. We laten ons licht hier 
op enkele voor ons belangrijke punten 
schijnen.

De rol van onderzoeker
Een vraag die de variatie in rolverdelingen 
oproept is of de docent een volleerd, 
zelfstandig onderzoeker kan of moet zijn. 
In de beschreven casussen werkten de 
docentonderzoekers allemaal op een of 
andere manier samen met externe onder
zoekers. Geen van de docenten voerde 
alle onderzoekactiviteiten, zonder daarin 
begeleid te worden, zelfstandig uit. Zo 
hebben op veel scholen waar de docenten 
in principe verantwoordelijk waren voor 
de uitvoering van het onderzoek externe 
onderzoekers het kwantitatieve analyse
werk (SPSSanalyses) voor hun rekening 
genomen. Daarnaast traden de externe 
onder zoekers vaak op als begeleider. Dit 
bood de docenten een veilige situatie om 
onderzoeksvaardigheden op te doen en 
onderzoekactiviteiten uit te voeren.

De vraag komt hier ook op in hoeverre 
de docent onderzoeker een ‘volwaardig’ 
onderzoeker kan zijn die voldoet aan 
competenties zoals geformuleerd door 
bijvoorbeeld Van der Steen, Nijveldt, 
Imants en Hulsker (2008). In dergelijke 
competenties wordt van de docenten 
verwacht dat zij in staat zijn onder andere 
een theoretisch kader uit te werken, 
onder zoeksplannen op te stellen en 
gegevens te analyseren. Samenwerking 
met externe onderzoekers blijft ons 
inziens van belang voor docenten en 
scholen. Zolang dit type schoolnabij 
onderzoek van docenten zeer kleinschalig 
en methodologisch relatief simpel is, is de 
docent zeer goed in staat dit zelf uit te 
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voeren na scholing en onder begeleiding 
opbouwen van praktijkervaring. Wanneer 
de onderzoeken echter ingewikkelder 
worden, is de expertise van onderzoekers 
nodig; bijvoorbeeld om analyses uit te 
voeren. Het gaat te ver om deze expertise 
van docenten te vragen.

Bovendien, als er iets duidelijk is 
geworden in het uitvoeren van onderzoek 
door docenten in de Expeditie dan is het 
wel dat onderwijs en onderzoek een zeer 
verschillend ritme kennen. Onderwijs
gevenden worden geleefd door de waan 
van de dag, onderzoekers leven van rust, 
bezinning en ruimte tot nadenken. We 
hebben gezien dat – ook al worden 
docenten voor een aantal uren vrij
geroosterd om onderzoek uit te voeren – 
het in de praktijk neerkomt op tijd 
sprokkelen gedurende de week. Het is op 
de meeste scholen te danken aan de inzet 
van de docenten dat zij hun rol in het 
onderzoek hebben weten te volbrengen. 
Slechts op één school, waar docenten op 
een vaste middag werden vrijgeroosterd 
en waar een onderzoekscoördinator als 
trekker fungeerde, is het docenten gelukt 
structureel aan het onderzoek te werken. 
Imants et al (2010) verwijzen in hun 
artikel over onderzoek door docenten uit 
het basisonderwijs ook naar het belang 
van de persoon en de aanwezigheid van 
een trekker om onderzoek te laten slagen.

De rol van het management
Hiermee komen we op de rol van het 
school management. Zowel uit de 

literatuur als uit de in deze bundel 
beschreven onderzoeken blijkt het belang 
van ondersteuning vanuit het school
management. Daarbij gaat het om een 
ontwikkelingsgericht perspectief. Dat wil 
zeggen: willen ontwikkelen en de daar
voor benodigde houding creëren die 
gericht is op onderzoek in school, naast 
gebruikmaking van inzichten uit het veld. 
Ofwel: data driven werken (Earl en Katz, 
2006). Concreet betekent dit, naast rand
voorwaarden als tijd en geld creëren, 
onderzoek in de school positioneren. 
Onderzoek moet een schoolnabij karakter 
hebben. Dat houdt in dat de schoolleiding 
schoolbrede onderzoeksvragen stelt 
vanuit een goed inzicht in wat er leeft en 
speelt in de schoolpraktijk of dat zij het 
belang van de door docenten ontwikkelde 
onderzoeksvragen onderkent. Daarmee 
wordt onderzoek ook iets van de school 
en geen speeltje van de individuele 
docent.

Het schoolmanagement heeft tevens 
een rol te spelen in de kennisdeling rond 
onderzoek. Om onderzoek te laten slagen 
heeft de schoolleiding de taak kennis
deling rond de resultaten van onderzoek 
te organiseren, onder andere door 
manieren te creëren waarop de docent
onderzoekers de resultaten kunnen 
presenteren aan collega’s of momenten te 
organiseren waarop discussie en reflectie 
kan plaatsvinden op basis van onderzoek. 
Bij onderzoek hoort dialoog. Methodieken 
en resultaten worden bediscussieerd en 
nieuwe onderzoeksvragen worden in 
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gezamenlijkheid geformuleerd. Behalve 
dialoog op dergelijke momenten kan dia
loog over onderzoek ook georganiseerd 
worden door onderzoekers te laten 
samen werken aan onderzoek. Kennis
deling voorkomt bovendien het risico dat 
collega’s vinden dat de docentonder
zoeker een bevoorrechte positie heeft of 
dat onderzoek gezien wordt als een 
hobby.

Generaliseerbaarheid en kwaliteit van 
onderzoek
Hoewel in de Expeditieonderzoeken 
gewerkt is via wetenschappelijke regels, 
is de context van de hier gepresenteerde 
voorbeelden vaak te klein en te specifiek 
om tot conclusies te komen op theore
tisch niveau. Dit is ook expliciet niet de 
bedoeling geweest van de praktijkgerichte 
onderzoeken van de Expeditie. Ze hebben 
echter wel mooie resultaten en interes
sante inzichten opgeleverd waar het de 
eigen onderwijspraktijk van de docenten 
betreft. En al zijn ze niet generaliseerbaar, 
de onderzoeken leveren wel voorbeelden 
op waar andere scholen eigen initiatieven 
uit kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld de 
inzet van onderzoeksinstrumenten om 
informatie van leerlingen te verzamelen 
en te duiden en de koppeling van onder
zoek aan kwaliteitszorgactiviteiten.

Niettemin raken we hiermee aan een 
actuele discussie over de kwaliteit van 
het door docenten uitgevoerde praktijk
gerichte onderzoek zoals is uitgevoerd 
binnen de Expeditie. Onderzoek in school 

moet meer zijn dan reflecteren maar kan 
niet voldoen aan de gangbare eisen van 
wetenschappelijk onderzoek als herhaal
baarheid en generaliseerbaarheid. Daar
voor is de context van één specifieke 
school nu eenmaal te klein. Meijer, 
Meirink, Lockhorst en Oolbekkink
Marchand (2010) hebben een poging 
gedaan kwaliteit van docentonderzoek 
vast te stellen door gebruik te maken van 
criteria voor praktijkgericht onderzoek 
van Anderson en Herr (1999). Een van de 
uitkomsten was dat wil praktijkgericht 
onderzoek bijdragen aan de weten
schappelijke discussie, een professionele 
dialoog moet worden georganiseerd 
waarin onderzoeks resultaten worden 
besproken met andere onderzoekers en 
vakgenoten. Zo kan dit onderzoek ook 
bijdragen aan kennisontwikkeling en 
professionalisering van het beroep 
(Lunenberg, Ponte & Van de Ven, 2006). 
In een aantal van de hier beschreven 
onderzoeken is dit ook gebeurd, 
bijvoorbeeld met collegadocenten of 
met leerlingen en management. Dialoog 
met andere onderzoekers is maar in één 
school structureel vormgegeven door een 
onderzoeksteam met een coördinator te 
creëren.

Kloof tussen theorie en praktijk
Debever et al (2009), verantwoordelijk 
voor het overkoepelende onderzoek naar 
de effecten van de Expeditie, constateren 
dat nieuwe vormen van onderzoek worden 
ingezet om de kloof tussen onderzoek en 
praktijk te dichten. Zij verwijzen naar “een 
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verschuiving van constaterend onderzoek, 
waar denk en leerprocessen in de 
gegeven onderwijsomstandigheden 
worden bestudeerd, naar construerend 
onderzoek waarbij nieuwe vormen van 
onderwijs worden ontwikkeld en uitge
probeerd” (pag. 4). Behalve dat voor de 
schoolpraktijk relevante vragen helpen 
om theorie en praktijk dichter bij elkaar te 
brengen, wordt onderzoek door docenten 
gezien als een manier om de kloof tussen 
onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk 
te dichten (Zwart et al, 2010). In de 
Expeditie zien we veel ontwikkel
onderzoek, waarbij nieuwe vormen van 
onderwijs worden ontwikkeld en geëva
lueerd en waarin vragen vanuit de school 
centraal staan. Schoolnabij praktijk
gericht onderzoek genereert resultaten 
die toepasbaar zijn. Weliswaar in een 
kleine context, maar het effect in die 
context is vaak groter dan dat van 
grootschaliger, in bredere context 
uitgevoerd onderzoek. 

Slagen de Expeditieonderzoeken erin 
om het gat tussen theorie en praktijk te 
dichten? De Expeditie heeft zeker een 
stukje brug gebouwd door de vragen 
vanuit de school centraal te stellen, 
docenten in en aan onderzoek te laten 
werken en samenwerkingsverbanden te 
creëren. De inbreng van externe onder
zoekers die de benodigde onderzoeks
expertise de school in brengen, bleek 
daarbij heel belangrijk. Dit niet alleen in 
de zin van instrumenten en vaardigheden, 
maar ook qua kennis van de theorie en 

van onderzoeksliteratuur rond de 
beoogde innovaties, waardoor nuttige 
wetenschappelijke inzichten gemakke
lijker en sneller beschikbaar kwamen. 
Tegelijkertijd biedt samen werking de 
externe onderzoeker zicht op school
relevante onderzoeksvragen en onder
wijs ontwerpen die aansluiten bij de 
praktijk.

4.6 Concrete aanbevelingen
De ervaringen van docentonderzoekers, 
hun collegadocenten, schoolleiding en 
externe onderzoekers tijdens de Expeditie 
hebben allemaal geleid tot ideeën over 
vormgeving van docentonderzoek. Aan 
deze praktijkervaringen ontlenen we een 
aantal suggesties die kunnen helpen bij 
het realiseren van onderzoek door 
docenten in school.

Ten eerste wijzen wij hier nogmaals op 
het belang van ondersteuning vanuit het 
management. Ervaring leert dat wanneer 
onvoldoende tijd wordt gereserveerd voor 
de uitvoer van het onderzoek, de docent 
knel komt te zitten tussen de verschil
lende ritmes van onderwijs en onderzoek. 
Het ad hoc karakter van het onderwijs 
vraagt continue aandacht van de docent. 
Wanneer de docent onvoldoende de 
ruimte krijgt om in een onderzoeksritme 
te werken aan onderzoek, komen deze 
laatste activiteiten meestal in de knel. We 
hebben gezien dat dan veel afhangt van 
de persoonlijke eigenschappen en inzet 
van de docentonderzoeker; een situatie 
die eigenlijk voorkomen moet worden.
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Werken met kortlopende, kleinschalige 
onderzoeken zorgt ervoor dat het onder
zoek voor docenten uitvoerbaar is binnen 
het onderwijsritme. Docenten ervaren dan 
gauw effect op kleine dingen. Werken in 
duo’s aan onderzoek kan eveneens helpen 
om docenten gemotiveerd en gestimu
leerd te houden voor het onderzoek. Dit is 
echter een keuze die moet passen bij de 
persoonlijkheid van de docent.

Een duidelijke positionering van het 
onder zoek in de school helpt docenten 
bij de uitvoering van het onderzoek. 
Een van de manieren om onderzoek een 
structurele plaats te geven in school is 
door een onderzoekscoördinator aan te 
stellen die de docentonderzoekers 
ondersteunt bij hun onderzoekstaken. 
Vanuit het schoolmanagement wordt 
daarmee ook uitgestraald dat het 
‘menens’ is met het onderzoek. Een 
andere manier om dat te doen is te 
zorgen voor een structuur waarin kennis 
delen vanzelfsprekend en relevant is. 
In een dergelijke structuur is de terug
koppeling in school van de onderzoeks
resultaten een regelmatig terugkerende 
activiteit en wordt bij de formulering van 
beleidsvoornemens teruggegrepen op 
uitgevoerd onderzoek.

Door onderzoeksresultaten in een breder 
verband te bespreken wordt bovendien 
de afstand tot het onderzoeksobject ver
groot. We hebben eerder aangegeven dat 
de kwaliteit en een bredere geldigheid 
van het onderzoek kan worden gecreëerd 

wanneer de onderzoeker in dialoog treedt 
met anderen (collega’s in en buiten de 
eigen school, andere onderzoekers). 
Hiermee kan een zekere mate van inter
subjectiviteit worden bereikt.

Docenten hebben een drukke baan. 
We hebben in deze bundel laten zien 
dat onderzoek doen een goede bijdrage 
kan leveren aan professionalisering van 
docenten, mits zij voldoende tijd en rust 
krijgen om hun onderzoek uit te voeren. 
Een manier om de docent te ondersteunen 
en de kwaliteit van het onderzoek te 
vergroten is samenwerking te zoeken 
met externe onderzoekers. Zij bieden aan
vullende expertise op methodologisch en 
theoretisch terrein. Door de combinatie 
van de inhoudelijke expertise van de 
docent met de expertise van de onder
zoeker ontstaat een vruchtbare bodem 
voor mooi onderzoek. Belangrijk hierbij is 
dat de onderzoeksvragen die met het 
onderzoek worden beantwoord aansluiten 
bij de onderwijspraktijk; zowel bij wat de 
docentonderzoeker interesseert als wat 
past bij een meer overkoepelende vraag
stelling van de school. Pas dan wordt 
voldaan aan de definitie voor praktijk
onderzoek zoals Van der Donk en Van 
Lanen (2009) deze geven: 

 “Praktijkonderzoek in de school is 
onderzoek dat wordt uitgevoerd door 
leraren en lerareninopleiding, waarbij 
op een systematische wijze in interactie 
met de omgeving antwoorden verkregen 
worden op vragen die ontstaan in de 
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eigen onderwijspraktijk en gericht zijn op 
verbetering van deze praktijk.” (p. 17).

Docent en onderzoek: wat het op kan 
leveren
De Expeditie heeft duidelijk gemaakt wat 
onderzoek van en door docenten kan 
betekenen voor de professionele 
ontwikkeling van de docent en voor de 
school. In deze bundel hebt u kunnen 
lezen hoe verschillend docenten 
betrokken kunnen zijn in onderzoek. Wat 
we ten aanzien van docentonderzoek 
mogen concluderen uit deze voorbeelden 
is dat:
· docenten onderzoek doen als een 

interessante taak opvatten;
· het leidt tot reflectie op eigen 

onderwijs;
· het leidt tot verandering/verbetering 

in de klas of op school;
· docenten een onderzoekende houding 

ontwikkelen;
· docenten onderzoeksvaardigheden 

ontwikkelen;
· er een onderzoekscultuur ontstaat van 

doen naar meer denken; 
· het doorwerkt in onderzoek door 

leerlingen.
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Hoofdstuk 1
De Academische School: een opleidings
school waar onderzoek wordt gedaan. 
Docenten in Academische Scholen 
verzorgen niet alleen onderwijs voor 
leerlingen en de opleiding voor 
beginnende docenten, maar onderzoeken 
ook hun eigen (innovatieve) onderwijs
praktijk.

DUDOCprogramma Vernieuwing 
bètavakken: Didactisch Universitair 
Onderzoek van Docenten rond de 
vernieuwing van het bètaonderwijs in het 
voortgezet onderwijs. Het programma is 
ingesteld door het Platform Bèta Techniek 
met steun van het ministerie van OCW. 
De naam verwijst met een knipoog naar 
de architect Dudok: de onderzoekers als 
‘architecten’ van nieuw bètaonderwijs.

VAS: Volg en adviessysteem, sinds 2010 
Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. 
Hiermee worden prestaties van leerlingen 
op kernvaardigheden gemeten van de 
brugklas tot en met de derde klas en 
vergeleken met landelijke normen.

Verlegenheidsvraag: het begrip 
verlegenheidsvraag verwijst naar de door 
F. Harinck gebruikte term verlegenheids 
of verbetersituatie. De verlegenheid of 
verbetersituatie vormt het vertrekpunt 
van een praktijkonderzoek. Het gaat om 
een door docenten problematisch ervaren 
situatie op het eigen werk.

Harinck, F. (2007). Basisprincipes 
praktijkonderzoek. AntwerpenApeldoorn: 
Garant.

Hoofdstuk 2
SCOL: Sociale Competentie Observatie 
Lijst, een leerlingvolgsysteem voor sociale 
competentie.

KIOSC: Kennis Innovatie en 
Onderzoekscentra, een samen
werkingsverband van aanvankelijk zes en 
later vier scholen. Het biedt docenten de 
gelegenheid zich te bekwamen in 
onderzoeksvaardigheden met als 
achterliggend doel dat deze docenten hun 
vaardigheden vervolgens inzetten in 
dienst van de schoolontwikkeling.

Hoofdstuk 3
Learner report: een learner report is een 
manier om leereffecten te meten, waarbij 
leerlingen de leerervaringen onder 
woorden brengen. Het learner report is in 
1974 geïntroduceerd door de onderwijs
psycholoog A.D. de Groot. Hij vond dat 
leerlingen in staat moeten worden geacht 
zelf te rapporteren over wat ze geleerd 
hebben van onderwijsactiviteiten. Daarbij 
beperkt ‘leren’ zich niet tot cognitieve 
vaardigheden: ook vorderingen op het 
gebied van sociale kennis en vaardig
heden kunnen hiermee in kaart gebracht 
worden. De Groot gebruikte bewust de 
Engelse term ‘learner report’ in plaats van 
het Nederlandse ‘leerlingverslag’. Het 
woord learner heeft volgens De Groot een 

 Verklarende begrippenlijst
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ruimere betekenis dan ons woord leerling 
(in casus Da Vinci College, 3.2).

PRIMAcohort: het Cohortonderzoek 
Primair Onderwijs (PRIMA) is in 2007 
afgerond. Doel van PRIMA was de 
ontwikkeling van cognitieve en sociale 
vaardigheden en van sociaal gedrag bij 
leerlingen in het primair onderwijs te 
beschrijven en te verklaren. De 
belangrijkste invalshoek was hierbij de 
bijdrage van de school in deze 
ontwikkeling (in casus SG St. Ursula, 3.4).

Hoofdstuk 4
SPSSanalyse: SPSS – Statistical Package 
for the Social Sciences  is een computer
programma dat wordt gebruikt voor 
statistische doeleinden, met name in de 
sociale wetenschappen.
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Over het Innovatieproject
Het Innovatieproject van 
de VOraad heeft de af  
gelopen jaren gewerkt aan 
kwaliteitsverbetering van 
het voortgezet onderwijs 
door scholen te faciliteren 
en te ondersteunen bij 
innovatietrajecten. 
Innovaties met dit doel, 
afkomstig van scholen 
zelf, zijn wetenschappelijk 
onderzocht en onder
bouwd.
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Deze brochure is gedrukt op FSC papier, door een FSC-gecertificeerd bedrijf. 
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, 
opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor 
bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of 
regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren 
zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke 
controleurs zien toe op naleving van de regels.

In deze reeks verschenen ook:

•	 Vijf	jaar	innoveren	
•	 Scholen	voorop
•	 Op	zoek	naar	talent
•	 Duurzaam	vernieuwen
•	 	Het	debat	over	onderwijskwaliteit
•	 Op	Expeditie
•	 Kennisnetwerken
•	 	Beter	innoveren	met	kwaliteitszorg
•	 	Is	een	innovatieve	school	een	

productieve school?
•	 Verder	na	Slash21
•	 	Durven,	delen,	doen	en…	doorgeven	

Over deze publicaties

‘En, heb je vandaag nog een goede vraag 
gesteld?’ is een van de slotpublicaties van 
het	Innovatieproject	van	de	VO-raad.	Als	
een rode draad door dit project loopt de 
ambitie om wetenschap en praktijk, 
onder zoek en onderwijsvernieuwingen, 
onderzoekers, schoolleiders en docenten 
met elkaar te verbinden.

In Expeditie durven, delen, doen heeft die 
ambitie ertoe geleid dat zestien scholen 
drie jaar lang intensief hebben samen-
gewerkt met onderzoekers. Docenten zijn 
op verschillende manieren betrokken 
geweest bij dat onderzoek: als respon-
dent, als uitvoerder van onderzoek in de 
eigen lespraktijk, en wat daar zoal  tussen 
zit. Dit boekje beschrijft welke rollen 
docenten in het onderzoek hebben 
gespeeld. Concrete voorbeelden laten 
zien hoe docenten zelf onderzoek hebben 
gedaan en waartoe dat heeft geleid. 
De conclusie: mits aan een aantal voor-
waarden is voldaan, kan onderzoek 
bijdragen aan professionalisering van 
docenten.

Maar Expeditie durven, delen, doen heeft 
nog veel meer opgeleverd. Op zoek naar 
talent beschrijft wat de zestien deel-
nemende scholen hebben gedaan om 
talenten van leerlingen te ontdekken en 
tot ontwikkeling te brengen. In Duurzaam 
vernieuwen gaat het over de inbedding 
van vernieuwingen in de scholen en de rol 
van onderzoek daarbij. Het debat over 
onderwijskwaliteit beschrijft wat er 

tijdens de Expeditie gebeurde in het 
publieke debat en welke nieuwe beleids-
maatregelen van kracht werden. Ook 
laat het zien hoe Expeditiescholen zijn 
omgegaan met het spanningsveld tussen 
het werken aan hun innovaties en de 
wisselende verwachtingen en eisen van 
de buitenwereld. In Scholen voorop 
komen vervolgens de school- en project-
leiders aan het woord. Ze vertellen in 
eigen woorden waaraan ze hebben 
gewerkt, wat er goed ging en wat niet, 
en wat deelname aan het project hen 
heeft gebracht. 

De opbrengsten van alle deelprojecten 
zijn kort samengevat in Vijf jaar 
innoveren. Opbrengsten van het 
Innovatieproject. 

Over de titel
De uitspraak ‘En, heb je vandaag nog 
een goede vraag gesteld?’ is van 
Albert Einstein. Toen een journalist 
aan hem vroeg hoe hij zo geleerd was 
geworden, antwoordde Einstein: ‘Dat 
komt door m’n moeder. Als ik thuis-
kwam uit school vroeg zij mij vaak: 
‘En, Albert, heb je vandaag nog een 
goede vraag gesteld?’’

De	Graaf,	Anne,	Kunst,	Klaas	(2005).	Einstein en de 
kunst van het zeilen. Een zoektocht naar de nieuwe rol 
van de leidinggevende. Amsterdam, SWP.
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“Door de aanwezigheid van onderzoekers in de school zijn docenten zich gaan realiseren

dat zij onvoldoende over onderzoeksvaardigheden beschikken. Terwijl wel van hen 

verwacht wordt dat ze bovenbouwleerlingen begeleiden bij onderzoek voor het 

profielwerkstuk.”

“Mij is de combinatie van innovatie en onderzoek goed bevallen. Je denken wordt erdoor 

aangescherpt, je wordt kritischer.”

‘Leuk die onderwijsinnovaties, maar wat levert het op?’ Zowel het onderwijsveld als de 
maatschappij willen graag een gefundeerd antwoord op deze vraag. Het doel van het 
wetenschappelijk onderzoek in Expeditie durven, delen, doen is om effecten, succes- en 
faalfactoren van onderwijsinnovaties zichtbaar te maken.

In deze publicatie beantwoorden wetenschappers de volgende vragen: op welke 
manier hebben docenten bijgedragen aan het praktijkonderzoek op hun school? Wat 
heeft drie jaar Expeditieonderzoek opgeleverd voor hun professionele ontwikkeling? 
Aan de hand van uitgebreide casusbeschrijvingen leest u welke verschillende rollen 
docenten tijdens het Expeditieonderzoek hebben vervuld en wat de opbrengsten 
zijn voor henzelf, de leerlingen en de scholen. Docenten, schoolleiders en leerlingen 
hebben actief meegewerkt aan de uitvoering van het onderzoek in hun school.

‘En, heb je vandaag nog 
een goede vraag gesteld?’
Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering 
van docenten


