
Het ITS maakt deel uit

van de Radboud 

Universiteit Nijmegen

Professionele ontwikkeling door 
werken aan onderwijs en loopbaan

Hans van Gennip  |  Jos van Kuijk  |  Ferd van der Krogt



PROFESSIONELE ONTWIKKELING DOOR WERKEN AAN 
ONDERWIJS EN LOOPBAAN 

 
 
 



 
 
 
 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan ii 



 
 
 
 
 
 
Professionele ontwikkeling door werken aan 
onderwijs en loopbaan 
 
Onderzoek naar leerrelevante ervaringen van leraren in basisscholen 
 
 
 
Hans van Gennip 
Jos van Kuijk 
Ferd van der Krogt 
 
Met medewerking van Hermann Vierke en Gerrit Vrieze 
 
 
Juni 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen 



De particuliere prijs van deze uitgave is € 10 
Deze uitgave is te bestellen bij het ITS, 024 - 365 35 00. 
Foto omslag: Nationale Beeldbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG 
 
Gennip, Hans, van. 
 
Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan. / Hans van Gen-
nip, Jos van Kuijk & Ferd van der Krogt - Nijmegen: ITS 
ISBN 978 - 90 - 5554 - 321 - 2 
NUR 840 
 
Projectnummer: 2005.446 
 
© 2007  ITS, Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze 
uitgave worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm 
of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
No part of this book / publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any 
other means without written permission from the publisher. 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan iv 



Inhoud 
 
 
 
 
Samenvatting ix 
 
1  Probleemstelling en opzet van het onderzoek 1 

1.1 Aanleiding 1 
1.2 Probleemstelling 2 
1.3 Onderzoeksmodel 4 
1.4 Opzet van het onderzoek 5 

 
2  Professionele ontwikkeling van leraren en de leernetwerkbenadering 7 

2.1 Scholen als actornetwerk 7 
2.2 Professionele ontwikkeling van leraren in scholen: enige termen 10 
 2.2.1 Leertermen 10 
 2.2.2 Leerrelevante ervaringen opdoen in verschillende processen 11 
2.3 Onderwijs en leren van leraren 11 
 2.3.1 Onderwijs als cyclus 12 
 2.3.2 Onderwijs en leerrelevante ervaringen 13 
2.4 HRM, personeelsdoorstroming en leren van leraren 14 
 2.4.1 Personeelsdoorstroming als cyclus 15 
 2.4.2 Personeelsdoorstroming en leerrelevante ervaringen 17 
2.5 HRD, leertrajecten en leren van leraren 18 
 2.5.1 HRD-processen en de procescyclus 18 
 2.5.2 Leertrajecten en leerrelevante ervaringen 19 
2.6 Conclusies voor het onderzoek naar professionele ontwikkeling van leraren 21 

 
3  Professionele ontwikkeling in de literatuur 23 

3.1 Hypothese en uitwerking 23 
3.2 Verschillen tussen scholen en professionalisering 24 
3.3 Onderwijsuitvoering en professionalisering van leraren 27 
3.4 HRM en professionalisering van leraren 28 
 3.4.1 Problemen met HRM en arbeidsmarkt en de P&O-cyclus 29 
 3.4.2 Leertrajecten en competentieontwikkeling als oplossing 30 
 3.4.3 P&O-netwerk en P&O-structuur van invloed? 31 
 3.4.4 Conclusies 31 
3.5 Studies naar professionele ontwikkeling in scholen: twee processen 32 

 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan v



4  Professionele ontwikkeling van leraren in twee processen 35 
4.1 Twee processen van professionalisering? 35 
4.2 Onderzoeksopzet 35 
4.3 Meetinstrumenten van vier groepen variabelen 36 
 4.3.1 Organisatiestructuur van de school 37 
 4.3.2 P&O structuur: procedures en infrastructuur 37 
 4.3.3 Onderwijsverbetering 39 
 4.3.4 Beschikbare competenties van het lerarenteam 39 
4.4 Resultaten 40 
 4.4.1 Verbanden tussen variabelen van het analysemodel 40 
 4.4.2 Toetsing van het verklaringsmodel 41 
4.5 Conclusies 42 
4.6 Leernetwerkbenadering en professionalisering van leraren 43 

 
5  Secundaire analyses Prima-gegevens 45 

5.1 Onderzoeksmodel op basis van de leernetwerkbenadering 45 
5.2 Indicatoren uit Prima 6 45 
5.3 Onderscheiden processen, onderscheiden leerrelevante opbrengsten? 46 
5.4 Typologie? 50 
5.5 Slotsom 51 

 
6  Organiseren van professionele ontwikkeling 53 

6.1 Vraagstelling en operationalisatie 53 
6.2 Steekproef en veldwerk 55 
6.3 Leren van werken aan onderwijs 56 
 6.3.1 Speelruimte bij onderwijsproblemen 57 
 6.3.2 Ondersteuning bij problemen in het onderwijs 58 
 6.3.3 Scholing voor onderwijsverbetering 61 
6.4 Leren van werken aan de loopbaan 62 
 6.4.1 Aandacht voor de loopbaan 62 
 6.4.3 Ondersteuning bij werken aan de loopbaan 63 
 6.4.3 Scholingsactiviteiten 66 
6.5 Competenties van leraren 67 
 6.5.1 Competenties onderwijs 67 
 6.5.2 Loopbaancompetenties 68 
6.6 Leerinfrastructuur voor professionele ontwikkeling 69 
6.7 Organiseren van professionele ontwikkeling 72 

 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan vi 



7  Professionele ontwikkeling in duplo: twee leerrelevante processen 75 
7.1 Vraagstelling 75 
7.2 Twee leerrelevante processen bij leraren 75 
7.3 Twee leerrelevante processen: schoolleiding 78 
7.4 Twee leerrelevante processen: schoolniveau 80 
7.5 Conclusie 81 

 
8  Leren van werken aan onderwijs en loopbaan: verklaren van competenties? 83 

8.1 Vraagstelling 83 
8.2 Verklaren van competenties op lerarenniveau 83 
8.3 Verklaren van competenties op schoolniveau 85 
8.4 Professionalisering, competenties en schooleffectiviteit 87 
8.5 Conclusies 89 

 
9  Uitkomsten en conclusies 91 

9.1 Inleiding 91 
9.2 Belangrijkste uitkomsten 92 
 9.2.1 Theoretische onderbouwing 92 
 9.2.2 Professionele ontwikkeling in duplo 93 
 9.2.3 Competenties 94 
 9.2.4 Schooleffectiviteit 95 
9.3 Discussie 95 
9.4 Implicaties voor onderzoek, beleid en scholen 97 

 
Literatuur 101 
 
Bijlage 105 
 
 
 
 
 
 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan vii



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan viii 



Samenvatting 
 
 
 
 
De kernvraag van dit onderzoek is of er empirische aanwijzingen zijn dat de professi-
onele ontwikkeling van leraren langs diverse lijnen plaatsvindt. We presenteren de 
onderzoeksuitkomsten aan de hand van de vier vraagstellingen. 
 
Opzet 
Het inhoudelijke kader is de leernetwerktheorie; deze is uiteengezet. Verder is de 
literatuur verkend en zijn exploratief enkele secundaire data-analyses (data van Pri-
ma) gedaan. Uitgaande van de theoretische onderbouwing zijn de leerrelevante pro-
cessen geoperationaliseerd en zijn via een survey data verzameld bij basisscholen. 
Aan het survey namen 121 scholen met 143 leraren en 101 directeuren deel. De res-
ponsgroep is niet representatief.  
 
Is er theoretische onderbouwing voor diversiteit in processen waarlangs professione-
le ontwikkeling in scholen kan plaatsvinden?  
Geconstateerd is dat in onderzoek naar professionele ontwikkeling ofwel het perspec-
tief van onderwijsverbetering wordt gehanteerd ofwel het perspectief van de onder-
wijsarbeidsmarkt of de loopbaan. De leernetwerktheorie biedt een inhoudelijk funda-
ment voor het onderscheiden van processen met professionaliseringspotentieel. De 
leernetwerktheorie gaat uit van de school als organisatie die bestaat uit een netwerk 
van diverse actoren. De professionele ontwikkeling van leraren wordt bezien vanuit 
processen waarin leraren – naast anderen – als actor participeren. Door deel te nemen 
aan deze processen doen leraren leerrelevante ervaringen op en kunnen ze hun actie-
theorieën over onderwijs en loopbaan verder ontwikkelen. 
Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op twee processen waarin leraren leerrele-
vante ervaringen opdoen: ‘leren van werken aan onderwijs’ en ‘leren van werken aan 
de loopbaan’.  
De werkhypothese luidt dat beide processen te onderscheiden zijn, dat ze min of meer 
onafhankelijk van elkaar verlopen en dat ze op uiteenlopende wijze van invloed zijn 
op wat leraren leren, hier opgevat als competenties van leraren. 
 
Zijn er verschillende processen voor professionele ontwikkeling in basisscholen te 
herkennen, hoe zijn deze te karakteriseren en hoe verhouden ze zich ten opzichte van 
elkaar? 
De twee processen om leerrelevante ervaringen op te doen, zijn geoperationaliseerd. 
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1. De mate waarin de leraar bij ‘leren van werken aan onderwijs’ leerrelevante erva-
ringen kan opdoen is geoperationaliseerd door de speelruimte die de leraar ervaart 
om zijn onderwijsproblemen op te lossen en de ondersteuning die hij of zij daarbij 
krijgt van collega’s en schoolleiding (actorennetwerk). Ook de mate van ontvan-
gen scholing rond knelpunten in het onderwijs is daarbij vastgesteld. 

2. Het leren van werken aan de loopbaan is geoperationaliseerd door de aandacht die 
de school besteedt aan het verbreden van de werkervaring en aan het bevorderen 
van competentieontwikkeling. Verder gaat het om de ondersteuning die de leraar 
krijgt van collega’s en schoolleiding bij het werken aan de loopbaan en de mate 
waarin gerichte scholingsactiviteiten op dit vlak worden geboden. 

De perceptie van de genoemde facetten van de twee potentiële leerrelevante proces-
sen is gemeten bij leraren en bij de schoolleiding. In het geval van de schoolleiding 
gaat het om de geboden ondersteuning bij deze processen. Zowel voor leraren als 
voor de schoolleiding heeft dit geleid tot een aantal schalen voor elk van beide leerre-
levante sporen. 
Uit de schaalscores op basis van het survey blijkt dat het leren van werken aan on-
derwijs volgens leraren iets meer uit de verf komt dan het leren van werken aan loop-
baanmogelijkheden. De ondersteuning door collega’s is volgens leraren – zoals ver-
wacht kon worden – groter bij werken aan onderwijs dan bij het werken aan 
loopbaanaspecten. De schoolleiding biedt ondersteuning zowel bij het werken aan 
onderwijs als bij het werken aan de loopbaan. 
 
Twee processen? 
Uit diverse factoranalyses van al deze schalen samen, bleek dat de schalen voor ‘leren 
van werken aan onderwijs’ te onderscheiden zijn van schalen voor ‘leren van werken 
aan de loopbaan’. Dit patroon was te herkennen op drie niveaus: bij analyse van: a) de 
schalen van de leraren, b) de schalen van de schoolleiding en c) bij de analyse van de 
schalen op schoolniveau waarbij de gegevens van leraren en van de schoolleiding zijn 
samengevoegd. Daarmee is op alle analyseniveaus gebleken dat er twee processen 
zijn aan te wijzen. Deze processen zijn te onderscheiden, maar verlopen niet volstrekt 
gescheiden van elkaar.  
Hiermee is de hypothese dat leraren op ten minste twee manieren (leerrelevante) 
ervaringen kunnen opdoen aannemelijk gemaakt. Het is mogelijk om al werkend aan 
de uitvoering en verandering van onderwijs leerrelevante ervaringen op te doen. Ook 
is het mogelijk door te werken aan de eigen loopbaan ervaringen te krijgen die leerpo-
tentieel hebben.  
 
In welke mate verklaren de processen voor professionele ontwikkeling de competen-
ties van leraren? 
Leraren hebben de mate van hun beheersing van diverse competenties beoordeeld. De 
overgrote meerderheid taxeert de eigen bekwaamheden als voldoende tot ruime vol-
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doende. De onderwijscompetenties worden als beste beoordeeld, gevolgd door com-
petenties gericht op de schoolorganisatie en op de eigen ontwikkeling. De loopbaan-
competenties zijn naar de mening van leraren relatief het minst ontwikkeld. 
Uit de analyses blijken de onderwijscompetenties en de competenties gericht op de 
schoolorganisatie en eigen ontwikkeling niet te verklaren door het leren van werken 
aan onderwijs (noch door het leren van werken aan de loopbaan). Dat is niet wat we 
verwachtten. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de manier waarop de onderwijscom-
petenties zijn gemeten. De leraar moest zichzelf namelijk beoordelen op een veelom-
vattend domein dat niet nader is gespecificeerd (zoals ‘organisatorische competen-
tie’). Bovendien boden de antwoordcategorieën weinig ruimte om te differentiëren, 
bijvoorbeeld tussen de bekwaamheid die elke leraar bezit bij het verlaten van de 
opleiding en de ontwikkeling daarin in de loop van de tijd.  
De beheersing van loopbaancompetenties blijkt wel verklaard te kunnen worden. De 
mate waarin leraren deze onder de knie hebben, hangt samen met het leren van wer-
ken aan de loopbaan. Leren van werken aan de loopbaan staat voor een complex aan 
ervaringen zoals de leraar die percipieert: de mate van aandacht in de school voor 
verbreding van werkervaring en competentieontwikkeling, de gepercipieerde onder-
steuning door de schoolleiding daarbij en scholingsactiviteiten gericht op de loop-
baan.  
De mate waarin de schoolleiding zelf aangeeft het leren van werken aan de loopbaan 
te ondersteunen, is echter niet van invloed op deze loopbaanbekwaamheden. De on-
dersteuning zoals gezien door de bril van de schoolleider, voegt kennelijk niet iets toe 
aan de verklaringskracht van leren van werken aan de loopbaan zoals leraren dat 
ervaren. Ook het complex van ervaringen rond het leren van werken aan onderwijs 
heeft geen invloed op deze loopbaancompetenties.  
 
Het onderzoek heeft dus opgeleverd dat één van de potentiële leerrelevante processen 
die we onderscheiden, van invloed is: leraren die bredere ervaringen opdoen bij het 
leren van werken aan de loopbaan, schrijven zichzelf meer loopbaancompetenties toe. 
 
In welke mate hangen de processen voor professionele ontwikkeling samen met de 
onderwijsopbrengsten van de school? 
De onderwijsopbrengst is gemeten in de vorm van schooleffectiviteit, uitgaande van 
toetsgegevens voor taal en rekenen van leerlingen in groep 8 van de basisschool. De 
zo gemeten schooleffectiviteit blijkt in ons onderzoek niet direct samen te hangen met 
de variabelen die zich richten op leerrelevante ervaringen van leraren.  
 
Vervolgonderzoek  
Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de wijze waarop competenties van leraren zijn 
gemeten (statisch, zelfbeoordeling en vrij globaal). Het onderzoek is exploratief van 
aard geweest waarbij twee leerrelevante processen op hoofdlijnen zijn gemeten. Ver-
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volgonderzoek is gewenst naar hoe deze mechanismen precies op elkaar ingrijpen. 
Daarbij gaat het om de wisselwerking tussen actoren, processen en structuren.  
 
Implicaties 
De studie biedt een empirisch fundament voor de hypothese dat leraren niet alleen 
leren door te werken aan onderwijs maar eveneens doordat ze zich inzetten voor hun 
loopbaan. Voor leraren, scholen en bovenschools beleid is het een interessant inzicht 
dat professionele ontwikkeling op meervoudige wijzen kan plaatsvinden en dat niet 
alleen de schoolleiding maar ook leraren deze processen kunnen sturen.  
Vanuit de leernetwerktheorie wordt verwacht en vanuit het onderzoek is dat ook 
gebleken dat de professionele ontwikkeling van leraren óók plaatsvindt door het 
opdoen van leerrelevante ervaringen op het gebied van de loopbaan. Daarmee krijgt 
de leraar de kans om vorm te geven aan eigen ontwikkelings- en loopbaanwensen. 
Het is te verwachten dat leraren hierdoor plezier in het werk houden en dat het gevoel 
versterkt wordt dat zij het heft in eigen hand hebben. Vanuit deze optiek is perso-
neelsbeleid integraal als binnen de school – naast de ervaringen met onderwijs – ook 
het opdoen van ervaringen rond de loopbaan wordt gestimuleerd. 
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1  Probleemstelling en opzet van het onderzoek 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
‘Professionalisering’ staat op de agenda van basisscholen. Jaarlijks is daarvoor een 
aanzienlijk bedrag beschikbaar en is het tijdsbeslag voor teamleden niet gering. In het 
kader van kwaliteitszorg vormt ‘Leren en verbeteren’ de brug tussen de feitelijke en 
de gewenste situatie. De kwaliteit van leraren is een doorslaggevende factor voor de 
opbrengsten van de school.  
Rond 1998 kregen scholen de beschikking over een eigen nascholingsbudget dat ze 
vrij konden besteden. Er trad een omslag op van aanbod- naar vraagsturing. Louwes 
e.a. (1999) vonden dat scholen een eigen nascholingsbeleid gingen voeren. Met de 
komst van lumpsumfinanciering krijgen basisscholen grotere speelruimte voor pro-
fessionalisering. Nu de terugtredende overheid scholen ruimte biedt en in ruil daar-
voor verantwoording over de onderwijskwaliteit verlangt, neemt het belang van pro-
fessionalisering in school alleen maar toe. De overheid zorgt voor kaders (Wet 
Beroepen in het Onderwijs), en de beroepsgroep zelf brengt de benodigde competen-
tieprofielen in kaart. Worden de randvoorwaarden extern aangereikt, het organiseren 
van professionalisering is de taak van schoolleiding, leraar en team (Van Kuijk e.a., 
1998).  
 
Dit onderzoek richt zich op het vergroten van inzicht in factoren die het organiseren 
van professionalisering bepalen, zodat scholen handvatten geboden kan worden voor 
verbetering van hun taak. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Beleidsgericht 
Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO). BOPO programmeert onderzoek op een aan-
tal beleidsterreinen van OCW, met als doel het overheidsbeleid in het basisonderwijs 
te evalueren. 
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De oorspronkelijke formuleringen van de onderzoeksvragen1 staan in de voetnoot. 
De kernvragen voor het onderzoek zijn: hoe professionalisering van leraren vorm 
krijgt, welke factoren hierbij een rol spelen en hoe effectief dit is. Zijn er dwarsver-
banden tussen professionalisering in het kader van het onderwijsbeleid en het perso-
neelsbeleid? Tot welke uitkomsten leidt dit? We hebben de oorspronkelijke vragen 
als volgt geformuleerd.  
1. Is er theoretische onderbouwing (nationaal / internationaal) voor diversiteit in 

processen waarlangs professionele ontwikkeling in scholen kan plaatsvinden?  
2. Zijn er verschillende processen van professionele ontwikkeling in basisscholen te 

herkennen, hoe zijn deze te karakteriseren en hoe verhouden ze zich ten opzichte 
van elkaar? 

3. In welke mate verklaren deze processen van professionele ontwikkeling de compe-
tenties van leraren? 

4. In welke mate hangen deze processen van professionele ontwikkeling samen met 
de onderwijsopbrengsten van de school? 

 
Om antwoord te verkrijgen op deze onderzoeksvragen wordt een inhoudelijk kader 
aangereikt (hoofdstuk 2), een literatuurverkenning verricht (hoofdstuk 3), vinden 
secundaire data-analyses plaats (hoofdstuk 4 en 5) en is een survey gehouden bij 
basisscholen (zie hoofdstuk 6 en volgende). 
 
 
1.2 Probleemstelling  
 
Er zijn aanwijzingen dat professionele ontwikkeling van leraren langs diverse lijnen 
kan plaatsvinden. Uit eerder onderzoek zijn varianten in organisatiewijze van profes-
sionalisering naar voren gekomen. Van Gennip, Van Kuijk en Van der Krogt (2002). 
Vier professionaliseringstypen werden gevonden: ‘formeel’, ‘sturend’, ‘impliciet 
werkend’ en ‘organisch’. Deze typen hangen samen met de inzet van personeelsin-
 
                                                   
1 ‘Oorspronkelijke onderzoeksvragen waren: 

a. Zijn er internationaal en nationaal theoretische en/of empirische typen of varianten van professio-
nalisering te onderscheiden? 

b. Welke condities op school-, klas- en leerkrachtniveau zijn van belang voor een succesvolle pro-
fessionalisering? 

c. Is er sprake van samenhang tussen (typen of varianten van) professionalisering, en verbetering 
van het onderwijskundig handelen van leraren? 

d. In hoeverre is er een samenhang tussen (varianten van) professionalisering en de onderwijsop-
brengsten van scholen (cognitief en sociaal functioneren van leerlingen)? 

e. In hoeverre biedt internationale kennis op dit gebied verdieping en verklaringen voor de Neder-
landse context?  

 Aan een eerdere BOPO-vraag – het feitelijke professionaliseringsbudget en besteding ervan – is 
in overleg met de aanvrager minder aandacht besteed. Wel is gevraagd of het budget voldoende 
was.  



strumenten en verworven competenties. Er zijn nog andere professionaliseringsvari-
anten in de literatuur bekend (Van der Krogt, 1995; Onstenk, 2002). 
Uitgangspunt van deze studie is dat professionalisering twee hoofdwegen kent. We 
typeren die nu eerst globaal, in het hierna volgende worden deze lijnen uitvoerig 
verkend en beschreven. 
 
Proces 1 – Leren van werken aan onderwijs 
In de professionaliseringsliteratuur krijgt het leren in en voor het primaire proces veel 
aandacht. Daarbij gaat het om het uitvoeren en veranderen van het onderwijs in 
school. Door problemen met het onderwijs in school aan te pakken kunnen leraren 
veel ervaringen opdoen waarvan ze kunnen leren. Soms worden ook speciale pro-
gramma’s ontwikkeld om leraren te ondersteunen bij het leren werken met onderwijs-
innovaties.  
Sleutelbegrippen bij het leren van onderwijs zijn: leren op de werkplek (Onstenk, 
1997; Kwakman, 1999), impliciet leren, reflectie op eigen ervaring en coaching (Roe-
lofs & Sanders, 2002; Bergen, 2005). Verbiest (2004) pleit er voor dat scholen zich 
ontwikkelen tot een professionele gemeenschap die zich richt op collectief leren over 
en van de onderwijspraktijk om daardoor tot verbetering van het onderwijs te komen. 
Leraren en schoolleiding leren individueel en gezamenlijk via reflectie en dialoog. 
Vereiste voor een leergemeenschap is dat de organisatie zo wordt ingericht dat struc-
turen, systemen en cultuur de capaciteitsontwikkeling van leraren bevorderen.  
 
Proces 2 – Leren van werken aan de loopbaan (HRM) 
Er is ook een tweede weg. Deze houdt verband met HRM (Human Resource Mana-
gement) of zorg voor het personeel – waarbij we ons hier richten op de leraren – in 
school. HRM in school gaat over het aannemen, doorstromen en uitstromen van lera-
ren. In school wordt geprobeerd om goede leraren aan te nemen, ze te begeleiden naar 
voor hen geschikte arbeidsplaatsen en ze ondersteuning te bieden als ze de school 
(moeten) verlaten. Bij dit proces van personeelsdoorstroming kunnen zich ook pro-
blemen voordoen. Door deze problemen aan te pakken kunnen leraren ervaringen 
opdoen waarvan ze kunnen leren. In dat kader wordt er ook expliciete na- en bijscho-
ling aangeboden voor leraren. Denk bijvoorbeeld aan scholing voor speciale functies 
als mentor, teamleider of middenmanagement. 
 
Basisscholen hebben de laatste jaren gewerkt aan 'integraal personeelsbeleid' dat 
omschreven wordt als de systematische afstemming van kennis en vaardigheden van 
het personeel op de schooldoelstellingen. Lubberman & Klein (2003) vinden dat de 
organisatorische en mentale voorwaarden zijn verbeterd maar dat het personeelsbe-
leid (nog) niet integraal is. De mogelijkheden van de leraren blijken maar gedeeltelijk 
aan te sluiten op de doelen van de basisschool (verticale integratie). Datzelfde geldt 
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voor de horizontale integratie: de afstemming van onderdelen van personeelsbeleid op 
elkaar.  
 
Twee processen 
De centrale vraag van deze studie is langs welke lijnen of processen professionalise-
ring in basisscholen vorm krijgt. We gaan er vanuit dat dit langs twee sporen moge-
lijk is (Van der Krogt et al, 2003; Van der Krogt, 2007): 
1. via de zorg om de kwaliteit van het primair proces: leren door werken aan het 

onderwijs; 
2. via de zorg voor het personeel: leren door werken aan de loopbaan. 
 
Wij omschrijven professionalisering als het bevorderen van (impliciete en expliciete) 
leeractiviteiten van leraren met het oog op a) verbetering van het primaire proces èn 
b) de inzet en inzetbaarheid (‘employability’) van leraren in en buiten de school. Voor 
de eerste invalshoek biedt het kwaliteitszorgbeleid het kader, in het tweede geval is 
dat het personeelsbeleid (HRM-beleid). 
 
Beide leerlijnen kennen andere doelen, instrumenten en wellicht ook uitkomsten. Ze 
kunnen elkaar versterken maar ook tegenwerken. Bij het leren voor het primair proces 
kan de schoolleiding het initiatief nemen en het expliciete leren van leraren proberen 
te sturen. De belangen van leiding en leraren kunnen hier parallel lopen: dat leerlin-
gen goed leren is dan een gedeelde waarde. Bij het leren via HRM liggen belangen 
mogelijk anders: leraren zullen proberen voor zichzelf een aangename werksituatie te 
creëren en hun (arbeidsmarkt)positie te verbeteren. De schoolleiding heeft vooral oog 
voor de belangen van de organisatie en probeert de juiste leraar op de juiste plek te 
krijgen. Het welbevinden van betrokkenen is bij HRM een belangrijke factor. 
Ook de gerichtheid bij het verwerven van competenties heeft mogelijk andere accen-
ten. Bij de oriëntatie op het primair proces is men vooral gericht op het optimaliseren 
van vakinhoudelijke en didactische competenties, bij HRM krijgen waarschijnlijk 
algemene beroepscompetenties zoals samenwerken en reflectie meer aandacht. 
 
 
1.3 Onderzoeksmodel 
 
Het bovenstaande leidt tot een onderzoeksmodel zoals weergegeven in figuur 1.1, 
waarbij het organiseren van professionalisering langs twee sporen wordt onderzocht. 
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Figuur 1.1 – Het gehanteerde onderzoeksmodel: professionalisering langs twee spo-
ren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structuur- en cultuurkenmerken van de school beïnvloeden de organisatie en effecti-
viteit van de professionalisering. Nagegaan wordt of actoren(netwerken) en structuren 
in school van invloed zijn op het professionaliseringsproces langs de lijnen ‘leren 
door werken aan onderwijs’ en ‘leren door werken aan de loopbaan’.  
De effectiviteit van beide professionaliseringslijnen (processen) wordt onderzocht. 
Dat betekent volgens het onderzoeksmodel dat de consequenties voor competenties 
van leraren, het handelen van leraren en de leerlingenprestaties bestudeerd moeten 
worden. 
Onderzocht wordt hoe de wijze van organiseren van professionalisering van invloed 
is op de verwerving van vakinhoudelijke en vakdidactische competenties èn van 
algemene beroepsbekwaamheden. We verwachten dat naarmate professionalisering 
meer expliciet gericht is op vakinhoudelijke en vakdidactische competentievergroting 
meer veranderingen in het handelen van leraren optreden die zichtbaar kunnen wor-
den in leerlingenprestaties. Eerder onderzoek toont dat de relatie tussen het handelen 
van leraren en leerlingenprestaties complex is. 
 
 
1.4 Opzet van het onderzoek 
 
Het onderzoek heeft vier onderdelen die inhoudelijk op elkaar voortbouwen. De con-
ceptualisatie van professionalisering langs twee sporen wordt stap voor stap aange-
scherpt (literatuurstudie) waarna de veronderstelde verbanden worden getoetst op 
secundaire en primaire data. 
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Literatuurstudie 
In hoofdstuk 2 en 3 vindt een verkenning plaats van theoretische en empirische vari-
anten van professionalisering (vraagstelling 1). De leernetwerktheorie wordt beschre-
ven. Nagegaan is in hoeverre internationale kennis verdieping en verklaring biedt.  
 
Secundaire data-analyse  
In hoofdstuk 4 en 5 worden enkele centrale concepten in verband gebracht met recen-
te data (Prima 6). Nagegaan wordt of de veronderstelde verbanden zichtbaar te maken 
zijn. De vraagstellingen 2 en 3 staan hier centraal.  
 
Survey  
Uit de Prima-scholen is een representatieve steekproef getrokken. Leraren uit groep 
1-4 en 5-8 en de schoolleiding hebben een vragenlijst (via het web) aangeboden ge-
kregen en ingevuld. De uitkomsten van het survey worden behandeld in de hoofd-
stukken 6 tot en met 8. Het gaat hier om de vraagstellingen 2, 3 en 4.  
 
Minisymposium 
De surveyuitkomsten zijn met (ervarings)experts besproken en vertaald naar (be-
leids)aanbevelingen. In het afsluitende hoofdstuk 9 zijn deze inzichten opgenomen en 
verwerkt in combinatie met de belangrijkste onderzoeksresultaten. 
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2 Professionele ontwikkeling van leraren en de leernetwerk-
benadering 

 
 
 
 
De leernetwerktheorie vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoek naar professi-
onalisering van leraren in basisscholen. Deze theorie wordt in dit hoofdstuk toegelicht 
voor zover die relevant is voor (basis)scholen en de professionele ontwikkeling van 
leraren in scholen.  
In 2.1 volgt een beschrijving van de school als een actornetwerk. In 2.2 lichten we toe 
hoe professionele ontwikkeling in de leernetwerktheorie wordt opgevat en geven we 
een omschrijving van enkele centrale concepten uit de leernetwerktheorie toegepast 
op scholen en leraren. Daarna wordt uiteengezet hoe leraren in drie soorten processen 
leerrelevante ervaringen kunnen opdoen die bijdragen aan hun professionele ontwik-
keling. In 2.3 gaat het over leerrelevante ervaringen van leraren bij het uitvoeren en 
veranderen van onderwijs (‘leren door werken aan onderwijs’), in 2.4 over leerrele-
vante ervaringen in HRM en de personeelsdoorstroming (‘leren door werken aan de 
loopbaan’). In 2.5 staan we stil bij de Human Resource Development (HRD)-
processen. Het gaat dan over de mate waarin deze processen, en leertrajecten in het 
bijzonder, worden afgestemd op het onderwijs en HRM in school.  
 
 
2.1 Scholen als actornetwerk 
 
In scholen kunnen leraren op veel manieren ervaringen opdoen en leeractiviteiten 
ondernemen die relevant zijn voor hun professionele ontwikkeling. Dat vindt volgens 
de leernetwerkbenadering plaats in drie processen. 
• Tijdens het uitvoeren en verbeteren van hun onderwijs. Het organiseren van on-

derwijs in school gebeurt in een cyclus: de onderwijscyclus. In dit onderzoek wordt 
dit proces ook aangeduid als leren door werken aan onderwijs.  

• Tijdens Human Resource Management (HRM) en met name tijdens de personeels-
doorstroming. Ook HRM-processen verlopen in cycli: HRM-cycli. In dit onder-
zoek wordt dit proces aangeduid met zowel personeelsdoorstroming als leren door 
werken aan de loopbaan.  

• Tijdens Human Resource Development (HRD). In scholen worden ook processen 
georganiseerd die specifiek gericht zijn op de professionele ontwikkeling van lera-
ren (en andere medewerkers). Dat zijn HRD-processen, die ook wel het creëren van 
leertrajecten worden genoemd. Deze processen verlopen ook volgens een cyclus: 
HRD-cycli. 
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procedures
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Scholen vatten we op als actornetwerken. Deze drie processen geven leraren gestalte 
in interactie met andere actoren: de actornetwerken. We lichten deze drie processen 
en netwerken in scholen toe en geven aan hoe het leren van leraren daarbinnen kan 
plaatsvinden. In figuur 2.1 staat dit schematisch weergegeven. 
 
 
Figuur 2.1 – Scholen als actornetwerken: actoren creëren vanuit actornetwerken drie 
soorten processen in scholen  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Proces 1: uitvoeren en verbeteren van onderwijs 
Het primaire proces in een school – gewoonlijk aangeduid als het onderwijs – is het 
creëren en verbeteren van de leerloopbaan van leerlingen (vergelijk Geurts, 2004). In 
een school gaat het erom dat leerlingen deelnemen aan de onderwijsprogramma’s en 
zo hun kwaliteiten ontwikkelen. Dat doen leerlingen met andere actoren die met 
elkaar deel uitmaken van een netwerk, we noemen dat het onderwijsnetwerk. In dat 
onderwijsnetwerk zitten, naast de leerlingen, de leraren en specialisten zoals begelei-
ders en ook andere actoren waaronder medeleerlingen. Deze actoren geven het on-
derwijs gestalte en opereren daarbij volgens de onderwijscyclus. 



Proces 2: HRM en personeelsdoorstroming  
Met personeelsdoorstroming bedoelen we dat leraren – en andere actoren zoals on-
derwijsondersteunend personeel, specialisten, leidinggevenden – worden geworven 
en aangenomen, in de gelegenheid worden gesteld om voor hen geschikte posities in 
de school in te nemen en daar met succes en plezier te werken en ook de school weer 
kunnen verlaten. P&O, personeelszorg of HRM gaat over het instromen, doorstromen 
en uitstromen van personeel, waarbij we ons hier concentreren op leraren. Tot dit 
P&O-netwerk behoren P&O-functionarissen, de medezeggenschapsraad, en uiteraard 
leraren en schoolleiding die zich dan als werkgever en werknemer gedragen. Als het 
gaat om personeelszorg spelen ook externe actoren als vakbonden, overheden en 
sectorraden een rol in het netwerk.  
Deze actoren geven vanuit het P&O-netwerk gestalte aan de HRM-processen en 
maken daarbij gebruik van de HRM-structuur 
 
Proces 3: HRD-processen 
In scholen worden ook processen georganiseerd die specifiek bedoeld zijn om het 
leren van leraren te ondersteunen en richting te geven. Dat noemen we HRD-
processen. Vier HRD subprocessen worden onderscheiden:  
a. leerbeleidsvorming; 
b. leertrajecten creëren;  
c. leerwegcreatie;  
d. leerprocessen.  
 
Ad a. De leerbeleidsvorming is het expliciteren van het beleid dat men in school wil 
voeren ten aanzien van het leren en de competentieontwikkeling van leraren (en ande-
re personeelsleden).  
 
Ad b. Een leertraject ontstaat meestal als een lid van de schoolleiding en / of een 
begeleider het initiatief neemt om over een bepaald thema met een groepje leraren 
systematisch te leren. Vaak is een veranderingsplan op basis van een geconstateerd 
probleem of een vernieuwing de aanleiding. Het netwerk van actoren dat leertrajecten 
(en de beide andere leerrelevante processen voor leraren) in school organiseert – het 
leernetwerk in en rond de school – bestaat uit leraren, de schoolleiding, interne bege-
leider, maar ook externe actoren zoals educatieve ondersteuners en (na)-
scholingsinstellingen. Soms maken ook andere scholen en leraren deel uit van het 
leernetwerk en de trajectgroep. Bovendien drukken overheden en de onderwijsinspec-
tie een stempel op de gang van zaken in het leernetwerk.  
 
Ad c. Een leerweg is het samenstel aan ervaringen en leeractiviteiten van een leraar 
over een bepaald leeridee. In de loop van de tijd doet een leraar ervaringen op en 
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onderneemt hij leeractiviteiten die hij met elkaar in verband kan brengen en een 
plaats kan geven in zijn actietheorieën.  
 
Ad d. Bij het organiseren van leerprocessen (voor leraren) gaat het om nemen van 
didactische maatregelen die de mentale leeroperaties van leraren stimuleren waardoor 
ze hun kennis en kunde verder ontwikkelen. 
 
 
2.2 Professionele ontwikkeling van leraren in scholen: enige termen  
 
Leraren kunnen in verschillende processen in school ervaringen opdoen die relevant 
zijn voor hun professionele ontwikkeling.  
 
 
2.2.1 Leertermen 
 
In de leernetwerkbenadering gebruiken we een aantal leertermen die we willen toe-
lichten.  
 
Leren is het ontwikkelen van een actietheorie. 
Een actietheorie is omschreven als het samenstel aan kennis, kunde en waarden van 
een medewerker die deze in staat stelt om in processen situaties te interpreteren en 
adequate handelingen te verrichten. In een actietheorie zit dus besloten dat een actor 
inzicht heeft in de effecten van acties in concrete situaties en daarnaar kan handelen. 
 
Competenties en competentieontwikkeling  
‘Competentie’ is allesbehalve een eenduidig concept (Nijhof, 2006), zie bijvoorbeeld 
het overzicht van Mulder (2002). In navolging van Mulder (2002, p. 76) beschouwen 
we competentie van een medewerker als het brede verzamelbegrip voor vermogens of 
capaciteiten van een persoon of medewerker, die hem in staat stellen om bepaalde 
taken uit te voeren en prestaties te leveren. Competenties zijn het samenstel van ken-
nis, vaardigheden en houdingen die noodzakelijke voorwaarden zijn voor het verrich-
ten van taken en het oplossen van problemen (vergelijk Bolhuis & Simons, 1999, p. 
31).  
 
Competenties zijn belangrijk bij het toewijzen en verwerven van functies, in de zin 
van arbeidsplaatsen of posities in de organisatie en op de externe arbeidsmarkt. Leren 
is dan op te vatten als een proces gericht op het ontwikkelen van competenties die 
medewerkers in staat stellen om posities op de interne en externe arbeidsmarkt te 
verwerven en te behouden. Competentieontwikkeling is een belangrijk mechanisme 
in het kader van HRM-processen.  
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Er bestaat een wisselwerking tussen competentieontwikkeling en het ontwikkelen van 
een actietheorie. Enerzijds vormen competenties de ‘input’ voor het werken in pro-
cessen en daarmee het ontwikkelen van een actietheorie. Anderzijds leveren actiethe-
orieën ook bijdragen aan competentieontwikkeling: door te werken in het primaire 
proces en andere processen ontwikkelen medewerkers hun actietheorie, die tevens 
bijdragen aan hun competenties.  
Het ontwikkelen van competenties beschouwen we in de leernetwerktheorie als een 
basis voor het ontwikkelen van een actietheorie. 
 
 
2.2.2 Leerrelevante ervaringen opdoen in verschillende processen  
 
Leraren leren door het opdoen van leerrelevante ervaringen en deze een plaats te 
geven in hun actietheorie. Vaak worden daarvoor ook termen als impliciet en expli-
ciet leren gebruikt.  
 
Impliciet en expliciet leren.  
Impliciet leren vatten we op als het opdoen van ervaringen die relevant kunnen zijn 
voor de actietheorie van de leraar en dus voor zijn professionele ontwikkeling. Essen-
tieel voor impliciet leren is dat de werknemer deze ervaringen op dat moment niet 
bewust inkadert in zijn actietheorie. Indien hij die wèl inkadert in zijn actietheorie en 
daarbinnen betekenis geeft, is er sprake van expliciet leren. Hij grijpt dan terug op die 
ervaringen en geeft ze op dat moment een betekenis in zijn actietheorie, hij herdefini-
eert de ervaringen. Pas dan gaan die ervaringen een rol spelen in zijn professionele 
ontwikkeling en heeft hij expliciet geleerd.  
 
Zoals gezegd doen leraren in drie soorten processen leerrelevante ervaringen op 
waarvan ze (impliciet of expliciet) kunnen leren. Dat betreft het leren van werken aan 
onderwijs (2.3), personeelsdoorstroming (2.4) en de leertrajecten (2.5). We werken 
deze drie processen uit en geven aan hoe leraren daarbinnen aan hun professionele 
ontwikkeling kunnen werken.  
 
 
2.3 Onderwijs en leren van leraren 
 
Bij het uitvoeren en veranderen van het onderwijs kunnen leraren ervaringen opdoen 
die kunnen bijdragen aan hun professionele ontwikkeling. Onderwijs kan dus belang-
rijke bijdragen leveren aan het leren van leraren. Dat hangt sterk af van de wijzen 
waarop het onderwijs georganiseerd is.  
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Eerst beschrijven we hoe we het organiseren van onderwijs in school benaderen en 
daarna hoe leraren daarbij ervaringen kunnen opdoen die relevant zijn voor hun pro-
fessionele ontwikkeling. 
 
 
2.3.1 Onderwijs als cyclus 
 
Actoren  
Het primaire proces in een school komt tot stand door actoren in en rond de school. 
Het krijgt gestalte door de leerling in interactie met een of meer leraren en andere 
actoren.  
 
 
Figuur 2.2 – Het onderwijsproces als een cyclus, actoren creëren vanuit het onder-
wijsnetwerk het onderwijsproces en de onderwijsstructuren  
 

Onderwijsproces: 
- uitvoeren en veranderen van leerloop
 baan van leerlingen  
- problemen aanpakken 

 

Onderwijsnetwerk 
- actoren met onderwijstheorieën  
- netwerkstructuur (inclusief klimaat) 

     Onderwijsstructuur  
- infrastructuur  van onderwijs   

   
 

   . onderwijs programma 
   . onderwijshulpmiddelen 
- functionele structuur 
   . functies van leraren en andere functionarissen 
   . procedures  
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Onderwijsstructuur  
De actoren in het onderwijsnetwerk maken van de onderwijsstructuur gebruik bij het 
ondernemen van onderwijsactiviteiten. Ze doen dat op basis van hun perceptie van de 
onderwijsstructuur. Tot de onderwijsstructuur behoren de functies, de combinaties 
van taken en procedures met betrekking tot het onderwijsproces. Naast de functionele 
structuur zijn er de onderwijsprogramma’s en de hulpmiddelen die leraren en andere 
actoren kunnen gebruiken zoals toetsen en leermiddelen. Een ander element van de 
onderwijsstructuur is het onderwijsklimaat; dat verwijst naar de waarden en normen 
die in de loop der tijd hun neerslag gevonden hebben in de onderwijsstructuur en hun 
stempel drukken op de acties van de actoren in het onderwijsproces. 
 
Actietheorieën 
De actoren bekleden posities in het onderwijsnetwerk en zullen overeenkomstig die 
posities handelen. Maar ook hun onderwijstheorieën drukken een stempel op het 
onderwijsproces. Met onderwijstheorieën bedoelen we kennis, kunde en waarden die 
een actor (leraren, schoolleider), hanteert bij zijn opereren in het onderwijsproces. Het 
is het samenstel aan competenties die hem in staat stellen om te handelen, maar te-
vens de achterliggende waarden, normen en kennis. (vergelijk praktijktheorieën, 
professionele identiteit, en actietheorieën). Op basis van deze theorieën vormt een 
actor zich een beeld van de situatie en zijn handelingsmogelijkheden. Elk van de 
betrokken heeft zijn eigen actietheorieën op basis waarvan hij handelt in de proces-
sen.  
Het schoolorganisatieklimaat verwijst naar de waarden en normen die in het netwerk 
hun neerslag hun neerslag hebben gekregen. 
 
 
2.3.2 Onderwijs en leerrelevante ervaringen 
 
De onderwijsactietheorieën van de actoren – die we hier beperken tot de onder-
wijs(actie)theorieën van de leraren – nemen een centrale plaats in bij het creëren van 
onderwijsprocessen. De onderwijsactietheorieën geven richting aan de perceptie en 
interpretatie van de onderwijsstructuur en tevens sturen ze de activiteiten van de 
leraren in het onderwijsproces.  
Twee mechanismen zijn erg belangrijk voor het opdoen van ervaringen die relevant 
zijn voor het leren van leraren over hun onderwijsactietheorie (vergelijk Geijsel & 
Meijers, 2005). 
Op de eerste plaats is dat het opdoen van ervaringen in het onderwijsproces. Leraren 
doen leerrelevante ervaringen op tijdens het creëren en verbeteren van de leerloopba-
nen van leerlingen. Naarmate leraren bredere functies en meer sturingsmogelijkheden 
hebben en ze een sterkere positie in het netwerk hebben, kunnen ze rijkere ervaringen 
opdoen, bijvoorbeeld omdat ze dan meer initiatieven kunnen nemen, over meer in-
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formatie beschikken, intensiever communiceren of meer kunnen experimenteren. Het 
is te verwachten dat dergelijke ervaringen de ontwikkeling van hun onderwijstheorie 
bevorderen.  
Een tweede mechanisme is het analyseren en reduceren van problemen door leraren 
in het onderwijsproces. Leraren zullen in hun onderwijs problemen ervaren. Ze kun-
nen veel leerrelevante ervaring opdoen door die systematisch aan te pakken door 
systematisch informatie te verzamelen over de gang van zaken, deze te analyseren en 
maatregelen te overwegen. Ook hier is te verwachten dat leraren die bredere functies 
bekleden, meer onderlinge contacten hebben, elkaar kunnen consulteren en over meer 
speelruimte beschikken, intensiever met hun problemen bezig zijn meer ervaringen 
opdoen die ze kunnen benutten bij het ontwikkelen van hun competenties.  
Naast deze twee mechanismen kunnen leraren ook veel leerrelevante ervaringen 
opdoen indien ze deelnemen aan leertrajecten die door andere actoren geïnitieerd 
worden. Bijvoorbeeld indien de schoolleiding bij een veranderingsproces een leertra-
ject laat ontwikkelen waaraan leraren kunnen participeren. 
 
 
2.4 HRM, personeelsdoorstroming en leren van leraren  
 
Personeelsdoorstroming is het tweede proces dat voor het opdoen van leerrelevante 
ervaringen door leraren van belang is. Voor leraren gaat het dan vooral om het ver-
krijgen en verbeteren van een interessante arbeidsplaats in de school. In de literatuur 
worden daarvoor ook termen gebruikt als employability en loopbaanontwikkelingen. 
Vanuit de schoolleiding en schoolbestuur gezien gaat het om het optimaliseren van de 
interne arbeidsmarkt, het aantrekken van personeel en het ontwikkelen van die kwali-
teiten bij het personeel die ze nodig denkt te hebben om de arbeidsplaatsen / functies 
in school goed te bezetten. Bovendien zal ze proberen om de inzet van de leraren bij 
hun werken in school te verhogen. In de literatuur wordt dit vaak aangeduid als com-
petentiemanagement. We beschrijven eerst de personeelsdoorstroming als cyclus, 
daarna gaan we in op de leerrelevante ervaringen die in dat verband kunnen worden 
opgedaan. 
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2.4.1 Personeelsdoorstroming als cyclus 
 
Figuur 2.3 – Personeelsdoorstroming als cyclus, actoren creëren vanuit P&O-
netwerk de personeelsdoorstroming en P&O-structuren  
 

Personeelsdoorstroming 
. in- , door-  en uitstroom van leraren   . loopbanen van leraren 

  
 
 
 
 
 

P&O-netwerk  - actoren en  hun actietheorieën    
- netwerkstructuur (inclusief  P&O klimaat)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    P&O-structuur                  - functionele structuur 
        . taken en functies 

       . procedures       - infrastructuur 
        . arbeidsplaatse  n

       . hulpmiddelen 
  
 
Actoren in het P&O-netwerk en actietheorieën  
Personeelsdoorstroming wordt beschouwd als een proces dat actoren met elkaar ge-
stalte geven. Niet alleen de schoolleiding en personeelsfunctionarissen, maar ook 
leraren en externe actoren geven gestalte aan personeelsdoorstroming. Tot de actoren 
die betrokken zijn bij personeelsdoorstroming behoren ook medezeggenschapsraden, 
sectorale instanties zoals werkgeversorganisaties, vakbonden, Stichting beroepskwali-
teit leraren (SBL), landelijke en regionale overheden en samenwerkingsverbanden. 
Zij nemen maatregelen om de in-, door- en uitstroom van het personeel voor te berei-
den, uit te voeren en te verbeteren. Zij maken afspraken en ondernemen activiteiten 
die relevant zijn voor de inzetbaarheid en inzet van de mensen in de organisatie.  
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Bij de P&O-netwerkstructuur is de externe dimensie van grote betekenis. Er zijn veel 
externe actoren betrokken bij de personeelsdoorstroming en er worden zeer veel 
regelingen in het landelijke en regionale overleg vastgelegd.  
 
Actietheorieën  
Belangrijk zijn de actietheorieën van deze actoren over personeel in scholen en de 
wijzen waarop daarmee moet worden omgegaan. Hoe denken schoolleiders, school-
besturen, P&O-ers en externe actoren over hun taak en verantwoordelijkheid bij de 
zorg voor leraren? Bovendien zijn de opvattingen, kennis en kunde van de leraren zelf 
van grote invloed op de wijze waarop de personeelsdoorstroming en hun loopbanen 
gestalte krijgen. Dit noemen we de personeelsdoorstromingstheorieën of allocatiethe-
orieën van leraren.  
Het klimaat in het P&O-netwerk is een uitdrukking van de waarden en normen die 
gelden bij het verdelen van de verantwoordelijkheden over de actoren. Is daarbij de 
individuele verantwoordelijkheid van leraren voor hun positie en loopbaan dominant 
of worden hierbij de centraal afgesproken regelingen strikt gehanteerd? Is de weder-
zijdse ondersteuning tussen leraren een belangrijke norm of ligt de nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid? 
 
Activiteiten bij personeelsdoorstroming 
Het personeelsdoorstromingsproces bestaat uit de (inter)acties van de actoren, in en 
rond de organisatie, die bij de personeelsfunctie van de school betrokken zijn.  
De actoren ondernemen met elkaar allerlei activiteiten die ze relevant vinden voor het 
verwerven en versterken van hun arbeidsplaatsen – dat zullen de leraren vooral voor 
ogen houden – en de managers zullen zich richten op het opbouwen van een perso-
neelsbestand dat de arbeidsplaatsen kan bezetten nu en in de nabije toekomst. Ze 
handelen volgens hun actietheorieën, hun bevoegdheden en volgens de procedures, 
protocollen van selectie, werving, beoordeling, beloning, promotie, opleidingen.  
Personeelsdoorstroming houdt zich bezig met de in-, door- en uitstroom van perso-
neel. Bij de instroom gaat het om personeelsvoorziening, om activiteiten als werving 
en selectie van personeel, assessment en het sluiten van arbeidscontracten. De door-
stroom van personeel heeft betrekking op de wijzen waarop de beschikbare arbeids-
plaatsen / functies worden verdeeld over personen. Bij de uitstroom gaat het bijvoor-
beeld om outplacement.  
 
P&O-structuur 
Ook het personeelsdoorstromingsproces kent een eigen processtructuur, die bestaat 
uit de functionele structuur, de infrastructuur en het klimaat.  
De functionele P&O-structuur omvat de verdeling van taken en functies in verband 
met de personeelsdoorstroming. Dat betreft de taken van de schoolleiding bij het 
aannemen van nieuwe leraren en het houden van functioneringsgesprekken en de 
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taken van de P&O-afdeling. Bij procedures denken we aan de gang van zaken bij zij-
instroming, bij het aannemen van nieuwe leraren, bij het ontslag van leraren, het 
opstellen van persoonlijk ontwikkelingsplannen, de financiering van nascholing. Veel 
van deze procedures worden buiten de school afgesproken, maar toch leggen scholen 
eigen accenten. De P&O-infrastructuur omvat de instrumenten die er in (en rond) 
school beschikbaar voor personeelsdoorstroming zoals persoonlijke ontwikkelings-
plannen, portfolio’s, competentiemanagement, functioneringsgesprekken, bekwaam-
heidsdossiers.  
Een cruciaal onderdeel van de infrastructuur is de arbeidsplaatsenstructuur: de be-
schikbare arbeidsplaatsen voor leraren en andere werknemers. In basisscholen is er 
echter weinig differentiatie in arbeidsplaatsen. Er zijn wel onderwijsassistenten en 
onderwijsondersteuners zoals interne begeleiders. Voor leraren bestaan in de onder-
wijssector nog carrièremogelijkheden in de onderwijsondersteunende instanties zoals 
de schoolbegeleiding. Men kan ook doorstromen naar andere schooltypen.  
Het personeelsklimaat verwijst naar de waarden en normen die er in een school ge-
hanteerd worden als het gaat over de personeelsdoorstroming. Belangrijk zijn daarbij 
de wijzen waarop er met verschillen in kwaliteiten van leraren wordt omgegaan. 
Worden deze onderkend en wordt er rekening mee gehouden of heerst er een egalitai-
re cultuur waarin de verschillen worden toegedekt (Coonen, 2005)?  
 
 
2.4.2 Personeelsdoorstroming en leerrelevante ervaringen 
 
Leren in het kader van personeelsdoorstroming houdt in dat leraren leren te participe-
ren aan de personeelsdoorstroming, dat ze leren om met anderen in en rond school de 
personeelsdoorstroming gestalte te geven en daarbij ook te werken aan hun eigen 
loopbaan. Ze leren om de voor hen relevante (arbeids)posities in de school te verwer-
ven en deze op een voor hen bevredigende wijze te vervullen.  
Door mee te doen in de personeelsdoorstroming kunnen leraren ook leerrelevante 
ervaringen opdoen, die ze kunnen gebruiken bij het ontwikkeling van hun allocatie-
theorie. Twee mechanismen zijn hier van belang. 
Leraren doen veel ervaringen op tijdens het deelnemen aan de personeelsdoorstro-
ming en het werken aan hun loopbaan2. Ze vervullen diverse functies zoals groepsle-
raar van verschillende groepen, ze doen mee aan onderwijsinnovatieprojecten en zijn 
daar misschien (assistent) projectleider. Maar ze doen ook ervaringen op tijdens het 
begeleiden van stagiaires of nieuwe collega’s, adviseren over personeelsbeleidsplan-
nen, lid zijn van de MR en van benoemingscommissies, het voeren van functione-
ringsgesprekken, meedoen aan organisatieveranderingen zoals fusies.  
 
                                                   
2  Vergelijk leren op de werkplek, dat is in dit geval leren tijdens het participeren aan personeelsdoor-

stroming. 



Het tweede leerrelevante mechanisme is het systematisch aanpakken van problemen 
die leraren ervaren in hun positie of tijdens hun loopbaan. Ze beleven bijvoorbeeld 
weinig bevrediging meer aan hun werk met leerlingen, ze voelen zich niet meer thuis 
in het schoolteam of met deze leerlingenpopulatie, ze ervaren stress, vinden de ar-
beidsvoorwaarden ontoereikend. Leraren kunnen hun wensen en problemen in functi-
oneringsgesprekken aan de orde stellen of aan de MR kenbaar maken.  
 
Professionele ontwikkeling van leraren neemt in de personeelsdoorstroming een 
bijzondere plaats in. Leraren ontwikkelen hun allocatietheorieën en zijn daardoor in 
staat om in de personeelsdoorstroming te functioneren. Ze leren hoe ze door hen 
gewenste functies kunnen verwerven en om aantrekkelijke voorwaarden te bedingen. 
Maar tevens zullen ze werken aan het ontwikkelen van competenties die ze nodig 
hebben om voor bepaalde arbeidsplaatsen in aanmerking te komen. In dit verband 
wordt vaak gedacht aan competentiemanagement.  
 
 
2.5 HRD, leertrajecten en leren van leraren 
 
Vanuit het actornetwerk in en rond de school worden de twee hiervoor beschreven 
processen – onderwijs en personeelsdoorstroming – georganiseerd. Daarnaast geven 
actoren gestalte aan specifieke HRD-processen; dat doen ze vanuit het leernetwerk. 
Ook in die processen kunnen leraren leerrelevante ervaringen opdoen. 
 
 
2.5.1 HRD-processen en de procescyclus 
 
In een school wordt ook bewust en systematisch gewerkt aan het leren van leraren (en 
andere personeelsleden). Dat noemen we het leersysteem. Het leersysteem in een 
school is het leernetwerk dat bestaat uit actoren die met elkaar in wisselende samen-
stelling leerrelevante processen gestalte geven: de leertrajecten, de leerwegen en de 
leerbeleidsvorming. 
Actoren in leernetwerk  
Van de actoren in het leernetwerk zijn de specialisten het meest herkenbaar: de inter-
ne begeleider, de nascholer, de externe educatieve ondersteuner, de mentoren die 
jonge leraren begeleiden. Maar de leraren zelf, hun interne en externe collega’s, en de 
schoolleiding zijn ook belangrijke leeractoren. Er zijn ook groepen als actoren in het 
leernetwerk, zoals werkteams, professionele associaties, sectorale opleidingsinstan-
ties. 
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Leernetwerk 
Bij de netwerkstructuur gaat het om de posities en verbindingen daartussen. Men 
spreekt van hechte of losse netwerken en van centrale posities in het netwerk met 
actoren die daarom veel invloed kunnen uitoefenen. Door hun posities in het leernet-
werk hebben leraren en andere actoren toegang tot leerfaciliteiten en tot actoren die 
voor hun professionele ontwikkeling van belang zijn. Naast deze structurele aspecten 
is het leerklimaat van het netwerk wezenlijk evenals de actoren met hun actietheorie-
en. 
 
Leerstructuur  
De acties van de actoren leiden tot structuren die op hun beurt de leeractiviteiten van 
de actoren in de HRD-processen richting geven. Er ontstaan procedures voor het 
samenstellen van leertrajecten; taken en functies worden benoemd. Verder zijn te 
onderscheiden leer- of trainingsprogramma’s en leerfaciliteiten. 
 
HRD-processen 
De actoren kunnen in vier HRD-processen meedoen. Dat zijn de leerbeleidsvorming, 
leertrajecten, leerwegen en leerprocessen. Voor onze vraagstelling zijn de leertrajec-
ten het meest relevant. Daarom zullen we die uitgebreider toelichten.  
 
 
2.5.2 Leertrajecten en leerrelevante ervaringen  
 
Het creëren van leertrajecten is een van de belangrijkste mechanismen waardoor 
leraren bewust en systematisch aan hun eigen professionele ontwikkeling kunnen 
werken. Iemand neemt het initiatief om wat systematisch na te denken over een be-
paalde thematiek. Hij vormt daartoe een trajectgroep, die kan bestaan uit leraren, 
leidinggevenden of externe experts. Er worden afspraken gemaakt over de leervor-
men en de leerverbanden waarin ze met elkaar over het thema zullen leren. Ze maken 
daarbij gebruik van de bestaande leerinfrastructuur en de procedures en taakverdeling 
voor het leren van leraren.  
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Figuur 2.4 – Leertrajecten als cyclus, actoren creëren leertrajecten vanuit de leer-
structuur  

Leertraject creëren  
- activiteiten ondernemen 
 in verband met leerthema, leerver- 
 banden, leervormen, leerfaciliteiten 
- verbindingen leggen met andere 
 processen  
- problemen aanpakken 
- strategisch opereren  

Trajectgroep in leernetwerk  
- actoren zoals leraren en begeleiders  
- structuur van trajectgroep (incl. klimaat) 

     Leerstructuur 
     - functionele structuur 
     - leerinfrastructuur      

 
 
In zo’n leertraject spelen de individuele leraren een belangrijke rol. Ze bouwen voort 
op hun bestaande actietheorieën en kunnen ook hun ervaringen die ze in het onder-
wijs en de personeelsdoorstroming opgedaan hebben (meer of minder) verbinden met 
hun actuele ervaringen in het traject. Op deze wijze werken leraren tijdens het partici-
peren aan een leertraject aan hun eigen actietheorieën.  
 

Leertrajecten afstemmen op onderwijs en HRM? 
Een belangrijk vraagstuk bij het creëren van leertrajecten betreft de afstemming van 
het traject op het onderwijs respectievelijk de personeelsdoorstroming. Hoewel de 
aanleiding voor zo’n traject meestal wel in een van beide processen ligt – er doen zich 
in het onderwijs of HRM – problemen voor of er moeten bepaalde innovaties geïm-
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plementeerd worden – kunnen de actoren in de trajectgroep toch ook andere accenten 
leggen en kunnen de leraren zelf hun eigen thema’s en leervoorkeuren proberen in te 
brengen. Een schoolleider kan bijvoorbeeld een thema over Weer Samen Naar School 
op de leeragenda plaatsen, terwijl leraren deze gelegenheid aangrijpen om te werken 
aan het interne begeleiderschap. Men kan zich ook voorstellen dat een schoolbestuur 
prioriteit toekent aan het veranderen van de arbeidsplaatsenstructuur – bijvoorbeeld 
de samenwerking met onderwijsassistenten verbeteren – terwijl leraren juist behoefte 
hebben aan leerlingbegeleiding. Tijdens het uitwerken en uitvoeren van een traject 
zullen de betrokken actoren hun eigen accenten leggen. 
 
In zo’n leertraject spelen individuele leraren een belangrijke rol. Ze bouwen voort op 
hun bestaande actietheorieën en kunnen ook hun ervaringen die ze in het onderwijs en 
de personeelsdoorstroming opgedaan hebben, verbinden met hun actuele ervaringen 
in het traject. Op deze wijze werken leraren tijdens het participeren aan een leertraject 
aan hun eigen actietheorieën en stemmen die meer of minder af op de ontwikkelingen 
in het onderwijs en personeelsdoorstroming.  
 
 
2.6 Conclusies voor het onderzoek naar professionele ontwikkeling van leraren 
 
We hebben gezien dat de leernetwerktheorie uitgaat van drie leerrelevante processen 
(verbeteren van onderwijs, personeelsdoorstroming en leertrajecten). Dit onderzoek 
gaat over de professionele ontwikkeling van leraren in scholen waarbij we ons con-
centreren op twee van de drie processen :  
• leren door werken aan onderwijs; 
• leren door werken aan de loopbaan (bezien door de bril van het management is dit 

personeelsdoorstroming). 
Deze keuze is ingegeven door uitkomsten van een secundaire analyse van data uit 
eerder verricht onderzoek (Van Gennip, Van Kuijk, Van der Krogt, 2002) dat aanwij-
zingen oplevert dat leraren leren via de genoemde twee sporen. Daarbij bestuderen 
we het derde proces, het creëren van leertrajecten, niet als afzonderlijk gegeven3, 
maar voor zover deze leertrajecten direct bijdragen aan en afgestemd zijn op het leren 
door werken aan onderwijs en het leren door werken aan de loopbaan. Er is al veel 
onderzoek gedaan naar de opzet en opbrengst van leertrajecten op zich, zonder dat de 
bredere leercontext daarbij wordt betrokken, zoals we hier doen. 
 

 
                                                   
3  Met uitzondering van hoofdstuk 6 waar dit proces wel apart wordt onderzocht uitgaande van de data 

van Prima. 



In termen van de leernetwerktheorie kan dit als volgt worden geformuleerd. 
• In hoeverre doen leraren leerrelevante ervaringen op in directe relatie met het uit-

voeren van hun onderwijs en het aanpakken van hun problemen in hun onderwijs? 
Hierbij wordt zoals gezegd ook gekeken naar leertrajecten en andere expliciete 
leeractiviteiten die door de school en andere actoren samen met leraren worden on-
dernomen. We noemen dit in het vervolg leren door werken aan onderwijs.  

• In hoeverre doen leraren leerrelevante ervaringen op in directe relatie met HRM-
processen of personeelsdoorstroming? Dat gaat dan over het opdoen van leerrele-
vante ervaringen bij het werken aan hun loopbaan in school en bij het aanpakken 
van problemen die ze daarbij ervaren. In dit verband wordt ook rekening gehouden 
met de expliciete leeractiviteiten of leertrajecten gericht op het ontwikkelen van 
competenties die nodig geacht worden voor het verwerven en behouden van posi-
ties op de arbeidsmarkt en die binnen school in het bijzonder. We noemen dit in het 
vervolg leren door werken aan de loopbaan.  
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3  Professionele ontwikkeling in de literatuur 
 
 
 
 
3.1 Hypothese en uitwerking  
 
Over professionalisering van leraren is veel geschreven en onderzoek gedaan. We 
hebben de literatuur (vooral empirisch onderzoek, maar niet uitsluitend) bekeken 
vanuit de hypothese dat er in scholen langs twee sporen professionalisering plaats-
vindt, namelijk:  
• via de zorg om de kwaliteit van het primaire proces: leren door werken aan onder-

wijs; 
• via personeelsdoorstroming en HRM: leren door werken aan de loopbaan.  
 
In dit hoofdstuk wordt in algemene zin verkend hoe scholen de professionalisering 
aanpakken die enerzijds verweven is met onderwijsverbetering en anderzijds met 
personeelsdoorstroming / HRM en welke schoolfactoren daarmee samenhangen. Met 
andere woorden: vinden we in de literatuur ondersteuning voor onze hypothese? We 
hebben de literatuur bekeken vanuit de volgende optieken. 
 
1. Verschillen tussen scholen en professionalisering 
Uitgangspunt is dat er op diverse aspecten (onderwijskundig, organisatorisch, cultuur) 
verschillen tussen scholen bestaan. In hoeverre werken deze verschillen door in de 
professionalisering van leraren? Pakken scholen de professionalisering van leraren op 
uiteenlopende manieren aan en welke externe en interne schoolkenmerken zouden 
deze verschillen in professionalisering kunnen verklaren? 
 
2. Onderwijsuitvoering / verandering en professionalisering 
Bij het uitvoeren en veranderen van het onderwijs kunnen leraren meer of minder 
expliciet leren. Ze kunnen zelf verbeteringen in hun onderwijs aanbrengen en ze 
kunnen ook deelnemen aan systematisch opgezette veranderingsprocessen, die door 
de schoolleiding, door externe instanties of door collega’s geïnitieerd zijn. Door deel-
name aan veranderingsprocessen kunnen leraren zich professionaliseren door ervarin-
gen op te doen met die veranderingen en door deelname aan leertrajecten die aange-
boden worden ter ondersteuning van de beoogde verandering. Is hier onderzoek naar 
en welke kenmerken van scholen blijken dan samen te hangen met de wijzen waarop 
de professionalisering in verband met onderwijsverbetering wordt aangepakt? 
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3. Personeelsdoorstroming en professionalisering 
Ook door aan personeelsdoorstroming / allocatieprocessen deel te nemen kunnen 
leraren leerrelevante ervaringen opdoen. Ze veranderen van klas of nemen er andere 
taken bij in school, waarmee ze ervaringen opdoen die bijdragen aan hun professione-
le ontwikkeling. Maar er wordt in school ook systematisch gewerkt aan het ontwikke-
len van de medewerkers in verband met wisselingen in het personeelsbestand en het 
veranderen van taken en functies zoals die van interne begeleider, onderwijsassistent, 
remedial teacher, ict-coördinator, zij-instromer en directielid. Is hier onderzoek naar 
gedaan en welke kenmerken van scholen blijken relevant voor de professionalisering 
van leraren in verband met personeelsdoorstroming? 
 
 
3.2 Verschillen tussen scholen en professionalisering 
 
Pakken scholen de professionalisering van leraren op verschillende manieren aan en 
welke schoolkenmerken kunnen deze verschillen in professionalisering verklaren? 
 
Typen scholen 
Van der Krogt (1995) onderscheidt vier ideaaltypische leersystemen. In het liberale / 
losgekoppelde systeem bepalen individuele mensen in hoge mate zelf hun eigen leren, 
maken gebruik van bestaand aanbod en er is nauwelijks sprake van coördinatie en 
externe sturing. In het verticaal / gereguleerde systeem ontwikkelt de leiding plannen 
die medewerkers worden geacht te volgen. Het horizontaal / organische systeem 
verondersteld dat in overleg tussen medewerkers leerprogramma’s tot stand komen 
die op maat worden uitgevoerd. In het externe beroepsgerichte systeem ten slotte 
wordt het leersysteem van buiten de organisatie aangestuurd en vormgegeven, bij-
voorbeeld vanuit de branche of professie.  
 
In het onderzoek naar professionalisering van leraren in basisscholen (Van Gennip, 
Van Kuijk & Van der Krogt, 2002) zijn vier typen scholen gevonden, waarbij sprake 
is van verbinding tussen de structuur van de school en professionalisering / leernet-
werken. Basisscholen blijken op uiteenlopende wijze professionaliseringsactiviteiten 
te organiseren waarbij er beduidende verschillen zijn in de mate van planning / stu-
ring en in de procedurele aandacht voor professionalisering. Vier professionalise-
ringstypen werden gevonden: ‘formeel’, ‘sturend’, ‘impliciet werkend’ en ‘orga-
nisch’. Het formele type is weinig sturend en sterk procedureel gericht. Vaker zijn het 
scholen met een dalend of gelijkblijvend leerlingaantal, er is een weinig systemati-
sche inzet van professionaliserings- en personeelsinstrumenten. Teamcompetenties 
zijn minder aanwezig. Het sturende type is sterk sturend en sterk formeel. Er is meer 
eenstemmigheid in het team en de directie voelt zich het meest van alle typen toege-
rust kwaliteiten van personeel in te zetten. In de impliciet werkende school is er wei-
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nig sturing en ook weinig procedureel geregeld. Vaker zijn het scholen met een ge-
lijkblijvend leerlingaantal en een team met een hoge gemiddelde leeftijd. De school-
leider voelt zich weinig toegerust voor het inzetten van kwaliteiten van het personeel 
en er is ook weinig gerichtheid in de inzet van professionaliserings- en personeelsin-
strumenten. De organische school tenslotte is sterk sturend en weinig procedureel. 
Deze school kenmerkt zich door dat het personeel meer beschikt over competenties 
en ook hier is de inzet van professionaliserings- en personeelsinstrumenten weinig 
gestuurd. De leiding laat veel ruimte en de leraren in deze school zijn relatief jonger.  
 
In veel beschouwingen over de organisatie van scholen en het bevorderen van de 
professionalisering van leraren worden vergelijkbare typen onderscheiden. Bijvoor-
beeld Onstenk (2002) die drie oriëntaties in scholen als leer- en opleidingsplaats vindt 
(‘activiteit’, ‘proces’, ‘systeem’). In activiteitgeoriënteerde schoolorganisaties is 
sprake van individuele professionals in los verband. De docent is een vakdeskundige 
die kennis overdraagt en handelt naar eigen inzicht. Dergelijke scholen zouden min-
der geschikt zijn om ingericht te worden als opleidingsschool (Stijnen, 2003). Er is 
onvoldoende traditie in gezamenlijk leren aan de hand van elkaars probleemoplossin-
gen. Volgens Sleegers (1999) is in dit type scholen de kwaliteit van de werkplek 
onvoldoende en het beleidsvoerend vermogen van de school te gering.  
In de procesgeoriënteerde school zou er veel aandacht zijn voor het onderwijsproces. 
Dit door middel van intercollegiaal overleg en uitwisseling van onderwijservaringen. 
Ervaringen zouden worden verzameld, gesystematiseerd en zouden object zijn van 
reflectie. De systeemgeoriënteerde schoolorganisatie kent niet alleen een interne, 
maar ook een externe gerichtheid. Volgens Stijnen (2003) bieden de beide laatste 
typen het meeste perspectief omdat er voldoende mogelijkheden zijn voor professio-
neel leren. Stijnen is het ook met Bolhuis (in Stijnen, 2003) eens die deze mogelijk-
heden definieert als: ‘Het integreren van ervaringsleren, sociaal leren en theoretisch 
leren, zowel individueel als gezamenlijk, gericht op zowel de verbetering van het 
professionele handelen als van de handelingssituatie.’ Volgens Stijnen hangt het 
potentieel voor professioneel leren af van de werkinhoud, de handelingsspeelruimte 
en de sociale werkomgeving. 
 
Schoolexterne condities 
Vanuit verschillende bronnen (Clement & Vandenberghe, 2000; O’Brien & Hunt 
2005; Hayton & Spillane, 2005) worden de volgende externe condities genoemd die 
van invloed (zouden) zijn op professionalisering:  
• druk vanuit de omgeving (overheid, ouders) om leerprestaties te verbeteren en te 

verhogen;  
• druk om onderwijs te vernieuwen (bijvoorbeeld vakoverstijgend onderwijs, onder-

wijs op maat); 
• wet en regelgeving (bijvoorbeeld invoering landelijke onderwijsstandaarden);  
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• efficiënte wijze van inzet van middelen voor professionalisering. Voorbeelden uit 
VS en Australië zijn landelijke / regionale stimulering voor deelname aan netwer-
ken, studiegroepen, coaching etc. 

 
Schoolinterne condities 
In de literatuur over onderwijsverbetering (Vogelsaenger, 2005; National Commissi-
on Teaching and America’s Future, 2005; Troman & Woods, 2000; Barringer Milko-
vich, 2004), keert een aantal schoolinterne condities steeds terug.  
 
Leerklimaat of leercultuur 
De aanwezigheid van een leerklimaat voor leraren op school is een belangrijke condi-
tie voor professionalisering in het kader van onderwijsverbetering. Dat leraren zich in 
en voor hun werk scholen en nascholen wordt in deze scholen als een vanzelfspre-
kendheid gezien. Belangrijk is dat leraren zelf de regie over dit leren hebben. De 
aanwezigheid van een leerklimaat duidt erop dat leraren elkaar op hun functioneren 
aanspreken en ter verantwoording roepen. 
  
Leiderschap 
De aanwezigheid van onderwijskundig leiderschap met een onderwijsvisie, is een 
belangrijke conditie. Het functioneert als een stimulans voor leraren om het onderwijs 
en zichzelf te verbeteren.  
 
Betrokkenheid en aandacht voor concerns van leraren 
Betrokkenheid van leraren en aandacht voor de zorgen van leraren is eveneens een 
belangrijke conditie voor professionalisering voor onderwijsverbetering. Leraren 
moeten zich eigenaar van het proces van verbetering voelen. Er wordt veel gedaan om 
de motivatie van leraren op peil te houden.  
 
De directie faciliteert en steunt 
Een belangrijke conditie is dat leraren zich gesteund en gefaciliteerd weten door de 
schoolleiding. Initiatief en inzet om het onderwijs te verbeteren, worden door de 
schoolleiding gewaardeerd en beloond. 
 
Uit de literatuur kunnen we verder opmaken dat de verhoudingen tussen schoollei-
ding en leraren en hun actietheorieën van betekenis geacht worden voor de professio-
nalisering van leraren. In de leernetwerktheorie wordt dit aangeduid als de netwerk-
structuur.  
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Conclusie 
Er worden in de literatuur opvattingen verwoord over de kenmerken van scholen en 
interne en externe condities die relevant zijn voor de professionalisering van leraren. 
Deze wijzen in de richting van organisch georganiseerde scholen waarin leraren in 
teams met elkaar samenwerken bij het uitvoeren en verbeteren van het onderwijs. 
Empirische aanwijzingen voor de effectiviteit van een dergelijke aanpak, zijn voor 
zover wij hebben kunnen ontdekken, nog niet gevonden.  
 
 
3.3 Onderwijsuitvoering en professionalisering van leraren  
 
We gaan in deze paragraaf in op de relatie tussen (veranderingen in) de onderwijspro-
cescyclus4 en het opdoen van leerrelevante ervaringen door leraren (professionele 
ontwikkeling).  
 
Toenemende complexiteit en eisen 
Veel problemen in scholen hebben te maken met de onderwijscyclus. Professionalise-
ring van leraren zou daarbij een rol kunnen spelen. Het werk van de leraar wordt wat 
betreft het primair proces complexer. Leraren worden meer geconfronteerd met maat-
schappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen die hen in het primair proces voor 
nieuwe taken en uitdagingen plaatsen, zoals: 
• een toename van het aantal leerlingen dat speciale zorg nodig heeft; 
• de noodzaak voor afstemming met andere instellingen die zich met jeugd bezig-

houden; 
• meer aandacht voor opvoeding, waarden en normen; 
• hogere prestatie-eisen van ouders, vervolgonderwijs en overheid (‘Pisa’, ‘Lissa-

bon’); 
• afstemming van curriculum: doorlopend leerlijnen; 
• intensivering van het lesgeven: aandacht voor nieuwe onderwijsinhouden die maat-

schappelijk relevant worden geacht, bijvoorbeeld: burgerschapskunde.  
Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, wordt in toenemende mate een beroep 
gedaan op kennis, deskundigheid en competenties van leraren.  
 
Impliciet en expliciet 
Langs twee lijnen kan beredeneerd worden dat het geven (en veranderen) van onder-
wijs en leren van leraren met elkaar samenhangt. 

 
                                                   
4  Onderwijsnetwerk, onderwijsproces en onderwijsstructuur. 



1. Het meedoen aan veranderingsprocessen en het oplossen van problemen in het 
onderwijs draagt bij aan de professionele ontwikkeling van leraren. Dit is vooral 
impliciet leren.  

2. Door systematische opgezette leertrajecten wordt bijgedragen aan de professione-
le ontwikkeling van leraren waardoor hun handelen in het onderwijs verbetert. Dit 
is vooral expliciet leren. 

Kenmerken van scholen 
Er is vooral onderzoek gedaan dat past bij het tweede gedachtespoor, waarbij leraren 
worden gestimuleerd deel te nemen aan leernetwerken, studiegroepen, reflectie, coa-
ching, cursussen. Scholen die professionalisering nadrukkelijk plaatsen in het kader 
van het primair proces, hebben vanuit de literatuur (o.a. Creemers, 1998; Kwakman 
1999) de volgende kenmerken: 
• schenken veel aandacht aan vakinhouden, curriculum; 
• zien het curriculum als aangrijpingspunt voor verbetering; 
• hebben hoge verwachtingen van leerprestaties van leerlingen; 
• zien de leraar als professional die gesteund moet worden; 
• proberen aan te sluiten bij de praktische problemen die de leraar in zijn werk te-

genkomt. 
 
De volgende schoolinterne factoren blijken een rol te spelen bij door scholen syste-
matische opgezette leertrajecten voor professionele ontwikkeling van leraren. ‘A 
review of these studies brings teacher participation in decision making, collaborative 
culture among teachers, collaborative planning and a transformational style of school 
leadership to the forefront as the conditions fostering teacher learning and change’ 
(Geijsel & Meijers, 2005, p. 422).  
 
Conclusie  
We concluderen dat voor de oplossing van onderwijsproblemen het opdoen van leer-
relevante ervaringen in het onderwijs geven (en veranderen) en het deelnemen aan 
leertrajecten van belang worden geacht. Wat de effecten hiervan zijn op het compe-
tentieniveau van leraren blijft echter onduidelijk. 
 
 
3.4 HRM en professionalisering van leraren  
 
We nemen de personeelsdoorstromingscyclus als kader om het onderzoek te analyse-
ren. 
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3.4.1 Problemen met HRM en arbeidsmarkt en de P&O-cyclus 
 
Diverse problemen kunnen worden gesignaleerd die verband houden met HRM en 
loopbanen van leraren en die in de P&O cyclus gesitueerd kunnen worden. 
De context van het leraarsberoep is in beweging 
Het leraarsberoep is sinds de jaren tachtig veranderd met enorme gevolgen voor de 
loopbaan van de leraar. Van een levenslange roeping wordt het steeds meer een be-
roep met diverse, variabele mogelijkheden.  
De leraar kan zich specialiseren in bepaalde taken. De leraar kan ook de diepte in 
door kwaliteitsverhoging. Om leraren mobieler te maken nemen de loopbaanmoge-
lijkheden toe. Scholen gaan hun aanname-, promotie- en beloningsbeleid steeds meer 
aanpassen op de kwaliteiten en mogelijkheden van het personeel. Het perspectief van 
de eenmalige levenslange bevoegdheid wordt ingewisseld voor het bekwaamheids-
perspectief waarbij continue ontwikkeling het uitgangspunt is. Schoolorganisaties 
zoeken in hun personeelssamenstelling steeds naar een optimale mix. Individu en 
schoolorganisatie stemmen verwachtingen op elkaar af.  
Kortom, de starre lineaire loopbaan van vroeger wordt ingewisseld voor variatie en 
keuze, maar resulteert ook in meer onzekerheid. Er wordt in schoolorganisaties be-
lang gehecht aan het afstemmen van individuele wensen aan de verlangens van de 
organisatie en omgekeerd. 
 
Aantrekkelijkheid leraarsberoep 
Om de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep te verbeteren voor nieuwe en ook voor 
zittende leraren wordt het van belang geacht dat schoolleiding en bestuur ruimte 
creëren voor leraren om zich professioneel te ontwikkelen. De leraar ziet zijn beroep 
in het kader van loopbaanontwikkeling en weegt kansen en mogelijkheden tegen 
elkaar af. Professionele ontwikkeling is erop gericht zich te verdiepen (andere taken) 
dan wel te verbreden (andere functies en beroepen binnen de school).  
 
Kwaliteit leraar en externe druk tot hogere prestaties leerlingen 
In vrijwel alle Westerse landen is er kritiek op de vakdeskundigheid van de leraren. In 
Nederland zouden bijvoorbeeld studenten van de pabo onvoldoende rekenvaardighe-
den hebben met als gevolg dat de instroomeisen worden verhoogd. In Amerika heeft 
de centrale regering vakeisen gesteld vooral voor leraren in de kernvakken taal en 
rekenen. Wie tot leraar benoemd wil worden, moet eerst aantonen over voldoende 
vakkennis te beschikken (vanaf 2006/2007 als gevolg van de Wet No Child Left Be-
hind). Onderwijspersoneel krijgt in Amerika enkele jaren om aan te tonen dat men 
aan de vakeisen voldoet. In Duitsland wordt naar aanleiding van de slechte PISA-
resultaten gepleit voor het verhogen van de kwaliteitseisen aan leraren.  
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Motivatie (beloning)  
Een stimulans voor professionele ontwikkeling is salaris of status. De school wordt 
gezien als een hiërarchie van taken en functies (juniorleraar, seniorleraar, interne 
begeleider, ict-coördinator).  
Leraren zouden door hun rechtspositie te weinig uitgedaagd worden om prestaties te 
leveren. Er worden daarom stimulansen voorgesteld als prestatiebeloning (Barring en 
Milkovich, 2004); functioneringsgesprekken (Fritz & Reuse, 2005) en standaarden 
(Love, 2004). 
 
Tekort aan leraren 
Om het tekort aan leraren te bestrijden, worden instrumenten ingezet om leraren 
langer te behouden voor het onderwijs. Leraren krijgen mogelijkheden om zich pro-
fessioneel te scholen, om carrière te maken in het onderwijs. Om leraren vast te hou-
den wordt de school als leergemeenschap gezien, waar personeelsleden zich voortdu-
rend ontwikkelen.  
 
 
3.4.2 Leertrajecten en competentieontwikkeling als oplossing  
 
Wat doen actoren om de genoemde problemen te reduceren en welke rol kennen ze 
daarbij toe aan professionalisering van leraren? Vinden ze professionalisering een 
relevante oplossing voor dergelijke problemen en hoe geven ze die dan gestalte in 
hun scholen? 
 
Uit de procescyclus van de personeelsdoorstroming komen verschillende oplossingen 
naar voren voor de problemen die actoren ervaren in de personeelsdoorstroming.  
Door externe actoren – landelijk onderwijsoverheid, onderwijsvakbonden, onderwijs-
begeleidingsdiensten – worden regelmatig maatregelen voorgesteld om de proces-
structuur van de P&O te veranderen.  
Ook wordt wel gedacht aan de P&O-netwerken. Deze worden voorgesteld indien 
actoren constateren dat de voorgestelde (structuur)maatregelen niet blijken te werken 
in die zin dat die niet de beoogde effecten teweeg brengen. Denk aan het invoeren van 
functioneringsgesprekken, systematische beoordelingssystemen van leraren, het in-
voeren van persoonlijke ontwikkelplannen, procedures voor het maken van perso-
neelsplannen in scholen enzovoort.  
Veel van die voorgestelde maatregelen doen een beroep op de actietheorieën van 
actoren om in de personeelsdoorstroming te kunnen opereren (de allocatietheorieën). 
Schooldirecties en leraren moeten functioneringsgesprekken kunnen voeren, men 
moet (persoonlijk ontwikkelings)plannen en personeelsplanningen kunnen maken, 
leraren en andere actoren moeten een houding ontwikkelen om beoordeeld te worden.  
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Voor onze vraagstelling is van belang in hoeverre competentieontwikkeling en leer-
trajecten worden gebruikt als oplossingen voor de ervaren problemen in de perso-
neelsdoorstroming / allocatieprocessen. Verwerven leraren competenties die relevant 
zijn om hun arbeidsplaats te verwerven, te behouden of van arbeidsplaats te verande-
ren?  
 
 
3.4.3 P&O-netwerk en P&O-structuur van invloed? 
 
Er is weinig systematisch onderzoek gedaan naar de factoren in en rondom scholen 
die de leertrajecten en competentieontwikkeling in verband met arbeidsmarktproble-
men beïnvloeden. Het volgende beeld kan worden geschetst van scholen die werken 
aan professionalisering in het kader van personeelsdoorstroming (bijvoorbeeld Bie-
mans, 1999; Evers e.a., 1998; Vermeulen, 1997). Deze scholen:  
• hebben vaker personeelstekorten of -overschotten; 
• hebben veel aandacht voor personeel (nieuwe leraren, zittende leraren);  
• zien personeel als aangrijpingspunt voor verbetering; 
• hebben visie op de loopbaan van de leraar; 
• zijn groter (en daarmee meer mobiliteitskansen); 
• hebben een grotere diversiteit in functies voor leraren; 
• hebben een visie op schoolontwikkeling. 
 
 
3.4.4 Conclusies 
 
Indien we de personeelsdoorstromingscyclus als kader nemen om de studies naar 
HRM en professionalisering in kaart te brengen dan kunnen we het volgende conclu-
deren.  
Het opvallendst is dat naast motivatie en aantrekkelijkheid van het beroep van de 
leraar vooral problemen van externe actoren, besturen en schoolmanagers als aanlei-
ding worden genoemd om aandacht te schenken aan personeelsdoorstroming en daar-
bij competentieontwikkeling in te zetten als middel om die problemen te reduceren. 
Het gaat om: 
• de doorstroming en mobiliteit van leraren, leraren zouden flexibeler ingezet moeten 

kunnen worden; 
• de inzet en motivatie van leraren; 
• de inzetbaarheid van leraren voor nieuwe taken en functies in scholen; 
• het werven van voldoende aantallen en gekwalificeerde leraren.  
Verder concluderen we dat het perspectief van leraren weinig aan de orde komt. Hun 
problemen en mogelijkheden / kansen als werknemers in een school worden beperkt 
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geanalyseerd. Vraagstukken als loopbanen van leraren en employability van leraren 
worden weinig gethematiseerd. 
Een andere vaststelling is dat er weinig aandacht geschonken wordt aan de verhou-
dingen tussen actoren, met name aan de posities en relaties van leraren.  
 
 
3.5 Studies naar professionele ontwikkeling in scholen: twee processen 
 
Een hoofdconclusie is dat er studies gedaan worden naar professionele ontwikkeling 
in scholen in verband met onderwijsuitvoering en verbetering en tevens naar profes-
sionele ontwikkeling in verband met HRM of personeelszorg, en dat deze processen 
als twee afzonderlijke, losstaande domeinen beschouwd worden. Het betreft twee 
soorten studies, die door verschillende groepen onderzoekers worden gedaan en die 
verschillende theoretische kaders hanteren.  
 
De eerste invalshoek is dat professionele ontwikkeling en leren van leraren geanaly-
seerd wordt in het kader van het uitvoeren en verbeteren van het onderwijs (Geijsel, 
2001; Kwakman, 1999). Implementeren van verbeteringen in het onderwijs gaan 
vergezeld van scholingsprogramma’s of leertrajecten voor leraren. Ook wordt onder-
kend dat leraren zelf belangrijke verbeteringen in hun onderwijs kunnen aanbrengen 
en dat ze daarvan kunnen leren. In deze eerste benadering wordt vaak gerefereerd aan 
professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2004). 
De laatste jaren krijgt professionele ontwikkeling in het kader van Personeel & Orga-
nisatie – waarvoor we ook termen als personeelszorg, HRM, personeelsbeleid gebrui-
ken – in scholen meer aandacht. Opleiden en leren van leraren en andere perso-
neelsleden wordt als een van de instrumenten van personeelsbeleid beschouwd; denk 
aan employability, levenslang leren van leraren, competentiemanagement, persoonlij-
ke ontwikkelplannen. Het aantrekken van leraren, het verbeteren van de interne ar-
beidsmarkt – de afstemming tussen de kwalificaties van leraren en de bekwaamheids-
eisen van het werk in school – en het bevorderen van de inzetbaarheid van de leraren 
voor het werk in school, kan door scholing en leren van leraren ondersteund worden. 
 
Opvallend is dat de beide benaderingen in theorie en onderzoek weinig met elkaar in 
verband worden gebracht. Ze hanteren verschillende visies op scholen, richten zich 
op andere vraagstukken en leggen in de gehanteerde leerrelevante concepten eigen 
accenten.  
 
Vanuit beleidskringen worden juist wel relaties tussen de beide domeinen gelegd. De 
centrale gedachte is dat personeelsbeleid en de professionele ontwikkeling van leraren 
ondersteunend moeten werken voor het uitvoeren en verbeteren van het onderwijs in 
scholen. In dat verband wordt de term integraal personeelsbeleid gebruikt. Integraal 
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personeelsbeleid is de systematische afstemming van kennis en vaardigheden van het 
personeel op de doelstellingen (inhoudelijk en organisatorisch) van de onderwijsin-
stelling. Er wordt gestreefd naar een koppeling tussen het onderwijsbeleid en het 
personeelsbeleid in scholen, waarbij de professionele ontwikkeling van leraren een 
belangrijk instrument vormt. (OCW, 2004; Handboek IPB, 2005).  
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4  Professionele ontwikkeling van leraren in twee processen 
 
 
 
 
4.1 Twee processen van professionalisering?  
 
In het vorige hoofdstuk zagen we in de wetenschappelijke literatuur twee afzonderlij-
ke invalshoeken voor professionalisering oplichten: vanuit onderwijsverbetering en 
vanuit personeelsdoorstroming. 
Er is weinig empirisch materiaal beschikbaar over het feitelijk verloop van de profes-
sionele ontwikkeling van leraren in scholen. Er zijn wel aanwijzingen dat het voor 
scholen en leraren niet eenvoudig is om systematisch te werken aan de professionali-
sering van leraren (Louwes, 1999; Bergen, 2005; Verbiest, 2004; Kwakman, 1999). 
 
Eerder is een BOPO-onderzoek gedaan naar de competenties van leraren in Neder-
landse basisscholen. (Van Gennip, Van Kuijk, Van der Krogt, 2002). Daar is gezocht 
naar verschillen tussen scholen in de wijze waarop ze competentieontwikkeling van 
leraren aanpakken. Dat onderzoeksmateriaal biedt ook aanknopingspunten om zicht te 
krijgen op de verbinding tussen beide theoretische invalshoeken. Wat doen scholen 
aan leren van leraren in het kader van onderwijsverbetering en wat doen ze in het 
kader van Human resource management (HRM)? We doen in dit hoofdstuk verslag 
van een secundaire analyse van data uit genoemde onderzoek.  
 
 
4.2 Onderzoeksopzet 
 
Er zijn surveydata beschikbaar van 114 scholen voor basisonderwijs5. Het gaat om 
vier groepen variabelen: (1) de organisatiestructuur van de school, (2) de P&O-
structuur, (3) onderwijsverbetering en (4) de competenties van leraren in het school-
team. Deze gegevens worden in een secundaire analyse gebruikt. Daarbij gaat het om 
twee vragen. 
1. Wat is de samenhang tussen de vier groepen variabelen?  
2. Is er een verklaringsmodel te construeren voor het ontwikkelen van lerarencompe-

tenties in scholen? 
 

 
                                                   
5  Respons van 28%. De leiding van de school (meestal de directeur) heeft de vragenlijst ingevuld. 



Figuur 4.1 – Model voor de verklaring van competenties van leraren in scholen 

 
 
In figuur 4.1 staat het conceptuele model waaraan twee hoofdredeneringen ten grond-
slag liggen.  
a. Leraren ontwikkelen competenties door te participeren in de onderwijsprocessen 

en de verbetering ervan. De schoolkenmerken – zoals de verhoudingen tussen de 
actoren – zijn van invloed op de onderwijsprocessen en de competentieontwikke-
ling van leraren.  

b. Schoolkenmerken – zoals de verhoudingen tussen de actoren in en rondom de 
school – zijn van invloed zijn op de personeelszorg en de wijzen waarop in dat ka-
der de personeelsontwikkeling gestalte krijgt. 

In het verklaringsmodel is ook rekening gehouden met een rechtstreekse invloed van 
schoolkenmerken op de competentieontwikkeling en competenties van leraren. Te-
vens is er in verdisconteerd dat er een wisselwerking bestaat tussen de competentie-
ontwikkeling in het kader van onderwijs en die in het kader van personeelszorg.  
 
 
4.3 Meetinstrumenten van vier groepen variabelen 
 
De variabelen zijn als volgt onderverdeeld: (1) de organisatiestructuur van de school, 
(2) P&O structuur, (3) onderwijsverbetering en (4) de competenties van leraren in het 
schoolteam. We bespreken deze vier groepen nu. 
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4.3.1 Organisatiestructuur van de school 
 
Voor de vaststelling van de organisatiestructuur van de school zijn twee aspecten 
opgenomen. 
• De formalisatie (FORM) geeft de mate aan waarin de zaken binnen de organisatie 

formeel worden geregeld. De antwoorden kunnen variëren van 1 (alles wordt in-
formeel geregeld) oplopend naar 4 (alles wordt formeel geregeld).  

• Centralisatie (CENTR) geeft aan in welke mate de schoolleiding stuurt en kan 
variëren van 1 (de leiding laat veel ruimte) oplopend naar 4 (de leiding stuurt veel). 

 
 
4.3.2 P&O structuur: procedures en infrastructuur  
 
Van de P&O-structuur zijn twee facetten gemeten.  
 
P&O-instrumenten (PI) 
Deze variabele heeft betrekking op instrumenten die worden gebruikt om de kwalitei-
ten van medewerkers in te zetten en te vergroten door middel van beoordeling en 
beloning, loopbaanontwikkeling en allocatie en personeelsontwikkeling. De schaal 
bestaat uit elf items (instrumenten) waarvan de respondenten konden aangeven in 
welke mate deze instrumenten aanwezig zijn, variërend van 1 (niet aanwezig) oplo-
pend naar 4 (in sterke mate aanwezig).  
 
 
Tabel 4.1 – Resultaten van de factor- en betrouwbaarheidsanalyses op de P&O-
infrastructuur (PI) 

instrument factorladingen PI 

1. taakdifferentiatie .59 
2. taakbeleid .54 
3. scholingsplan voor team .54 
4. externe netwerkvorming .53 
5. individuele scholingsplannen .51 
6. intervisie / coaching .46 
7. interne mobiliteit .41 
8. teamvorming .41 
9. teamgerichte cursussen .39 
10. individuele cursussen .38 
11. functioneringsgesprekken .37 

% totaal verklaarde variantie 22,3% 
alfa .76 
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Voorbeelden hiervan zijn: het houden van functioneringsgesprekken, scholingsplan 
voor het team, individuele scholingsplannen, taakdifferentiatie, taakbeleid en teamge-
richte cursussen. Via factoranalyse is nagegaan of de elf instrumenten een eendimen-
sionaal concept vormen. De factorladingen variëren tussen .37 en .59 en de betrouw-
baarheid van deze schaal in termen van Cronbach’s alfa is .76. Zie tabel 4.1. 
 
De antwoorden op de elf personeelsitems zijn gecombineerd tot één schaal door het 
gemiddelde te berekenen van de scores. De schaal kan dus variëren tussen 1 en 4. De 
aldus verkregen schaal noemen we P&O-infrastructuur (PI) en geeft de mate aan 
waarin er P&O-instrumenten systematisch worden ingezet om de kwaliteiten van 
medewerkers te benutten en te vergroten. 
 
P&O Procedures (PP) 
De tweede variabele van de P&O-structuur, de P&O-procedures (PP), heeft betrek-
king op procedures bij het ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid, hoe men 
op school de kwaliteiten van medewerkers en het team benut. De schaal bestaat uit 
negen items (procedures) waarvan de respondenten konden aangeven in welke mate 
deze procedures worden ingezet variërend van 1 (niet of nauwelijks) tot en met 4 
(zeer vaak). Voorbeelden hiervan zijn de mate waarin procedures gestructureerd zijn, 
de mate waarin ze gestuurd worden vanuit een visie / missie, de mate waarin ze sa-
menhangend, planmatig, strak gecoördineerd en op langere termijn zijn gericht. Het 
resultaat van de factoranalyse staat in tabel 4.2. De ladingen variëren tussen .39 en .64 
en geven aan dat de negen procedures zijn op te vatten als een eendimensionaal con-
cept. Cronbach’s alfa is .78. De schaalscore is gelijk aan het gemiddeld antwoord op 
de negen items en kan dus tussen 1 en 4 variëren. 
 
 
Tabel 4.2 – Resultaten van de factor- en betrouwbaarheidsanalyses op de P&O pro-
cedures (PP) 

procedures factorladingen PP 

gestructureerd .64 
gestuurd vanuit visie / missie .62 
samenhangend .54 
planmatig .54 
door school gestuurd .53 
strak gecoördineerd .52 
door schoolleider gestuurd .52 
gericht op langere termijn .50 
teamgericht .39 

% totaal verklaarde variantie:  28,7% 
alfa .78 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan 38 



4.3.3 Onderwijsverbetering 
 
Informatie over de onderwijsverbetering is afkomstig uit het bestand van de onder-
wijsinspectie. Elke school is door de onderwijsinspectie beoordeeld op een aantal 
kenmerken. Voor dit onderzoek beperken we ons tot de collegiale ondersteuning en 
mogelijkheden tot bijscholing van het onderwijsteam.  
De ondersteuning bij schoolverbetering (OOV) is opgebouwd uit zes kenmerken 
waarop de school door de inspectie werd beoordeeld op een vierpuntsschaal 
(1=overwegend zwak aanwezig, 2=meer zwak dan sterk aanwezig, 3=meer sterk dan 
zwak aanwezig en 4=overwegend sterk aanwezig). De kenmerken hadden betrekking 
op de collegialiteit, mogelijkheden tot feedback, het hebben van een gemeenschappe-
lijke visie en de mate waarin leerkrachten ondersteund worden. De factoranalyse laat 
een duidelijke eendimensionale structuur zien (ladingen tussen .48 en .72) met Cron-
bach's alfa gelijk aan .78, zie tabel 4.3. Het gemiddeld antwoord op de zes kenmerken 
geeft aan in welke mate er sprake is van een collegiale ondersteuning bij het verbete-
ren van de school 
 
 
Tabel 4.3 – Factorladingen en betrouwbaarheid van de ondersteuning bij onderwijs-
verbetering 

ondersteuning bij onderwijsverbetering OOV 

collegialiteit .72 
mogelijkheden tot feedback .68 
gemeenschappelijke visie .64 
ondersteunen leraren .58 
relevante literatuur .53 
nascholingsprioriteiten .48 

% totaal verklaarde variantie 37,4% 
alfa .78 

 
 
4.3.4 Beschikbare competenties van het lerarenteam 
 
Door Berenschot zijn tien competenties voor leraren voor het basisonderwijs onder-
scheiden. Deze zijn aan de directie van de deelnemende scholen voorgelegd. Op een 
vierpuntsschaal kon worden aangeven in welke mate elke competentie bij het perso-
neel aanwezig was, variërend van 1 (bij een minderheid van het personeel aanwezig), 
2 (bij ongeveer de helft), 3 (bij een meerderheid ) tot en met 4 (bij de meesten). Fac-
toranalyses geven aan dat deze tien items alle op één factor laden met een betrouw-
baarheid van .88, zie tabel 4.4. De antwoorden op de tien competenties zijn gecombi-
neerd tot één schaal (gemiddelde over de tien competenties). De aldus verkregen 
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competentieschaal geeft aan in welke mate het lerarenteam door de schoolleider com-
petent geacht wordt.  
 
 
Tabel 4.4 – Factorladingen en betrouwbaarheid van beschikbare competenties 

competenties COMP 

vernieuwend denken .77 
stimuleren tot vernieuwing .72 
longitudinaal plannen .67 
vakmatige beheersing .66 
groepsmanagement .66 
onderwijskundige wendbaarheid .63 
externe contacten .63 
samenwerken .62 
gedifferentieerd werken .59 
collegiale consultatie .53 

% totaal verklaarde variantie 42,3% 
alfa .88 

 
 
4.4 Resultaten 
 
We bespreken eerst de verbanden tussen de variabelen van het analysemodel en daar-
na de toetsing van het verklaringsmodel voor de competenties van leraren in scholen.  
 
 
4.4.1 Verbanden tussen variabelen van het analysemodel  
 
De correlaties laten een gedifferentieerd beeld zien (zie tabel 4.5). De mate van for-
malisatie (FORM) correleert alleen met de P&O-structuur. Dit wil zeggen dat naar-
mate de formalisatie toeneemt, ook de score op de P&O-structuur (zowel PI als PP) 
toeneemt. De mate van centralisatie (CENT) correleert negatief met de verbetersys-
teem variabele (OOV), hetgeen wil zeggen dat naarmate de centralisatie toeneemt de 
score op het verbetersysteemvariabele af neemt. Centralisatie tenslotte correleert ook 
negatief met de beschikbare competenties (COMP), terwijl formalisatie niet correleert 
met de competenties van het lerarenteam. 
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Tabel 4.5 – Correlaties, gemiddelden en standaardafwijkingen van de zes variabelen 

gemid- 
delde SD FORM CENTR PI PP OOV  

FORM 2.80 .57      
CENTR 2.32 .66 .37***     
PI 2.88 .41 .29** .07    
PP 2.95 .40 .36*** .08 .58***   
OOV 2.59 .50 -.09 -.22* -.05 -.01  
COMP 2.76 .55 .03 -.25** .48*** .41*** .21* 
 
* p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
 
 
Opvallend is dat de variabelen van de personeelszorg niet samenhangen met die van 
de onderwijsverbetering. Beide groepen variabelen correleren wel positief met de 
beschikbare competenties: als de scores op de personeelszorgvariabelen en die op de 
variabele onderwijsverbetering toenemen, neemt ook de competentie van het team 
toe. 
 
 
4.4.2 Toetsing van het verklaringsmodel 
 
Voor de ontwikkeling en toetsing van het verklaringsmodel is gebruik gemaakt van 
structurele vergelijkingsmodellen met behulp van het sofwarepakket LISREL (Jöres-
kog & Sörbom, 1996). De onafhankelijke variabelen in dit model zijn de twee organi-
satiestructuur variabelen: formalisatie en centralisatie. De afhankelijke variabelen zijn 
de P&O-structuur (gemeten met de variabelen PI en PP), de onderwijsverbetering 
(gemeten met de variabele OOV) en de beschikbare competenties van het onderwijs-
team (gemeten met de variabele COMP). De resultaten van de analyse staan weerge-
geven in figuur 4.1. 
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Figuur 4.2 – Toetsing van het verklaringsmodel 

 
  

 
P&O  

structuur 
.38  .64Formalisatie

-.25 .22

Centralisatie

.37 -.28

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle indices geven aan dat het model uitstekend fit. De getallen bij de pijlen tussen 
twee variabelen (gestandaardiseerde gewichten: bèta’s) geven de sterkte van de rela-
ties aan tussen de betreffende variabelen.  
Van de competenties blijkt 51 procent verklaard te worden (niet zichtbaar in de fi-
guur) door de andere variabelen in het model, de P&O-structuur wordt voor 14 pro-
cent verklaard door formalisatie en de onderwijsverbetering voor 6 procent vanuit 
centralisatie. De P&O-structuur en de onderwijsverbetering hebben beide een sterke 
positieve relatie met de competenties. Formalisatie heeft een indirecte positieve rela-
tie met competenties terwijl centralisatie zowel een directe als een indirecte negatieve 
relatie heeft met beschikbare competenties. 
De personeelszorg en onderwijsverbetering zijn onderling niet gecorreleerd, formali-
satie en centralisatie hangen positief met elkaar samen. 
 
 
4.5 Conclusies 
 
De conclusie is dat in deze scholen competentieontwikkeling langs twee onafhanke-
lijke lijnen verloopt: door maatregelen in het kader van personeelszorg en door maat-
regelen in het kader van onderwijsverbetering, maar de laatste correlatie is aanzienlijk 
lager. Voor personeelsontwikkeling in het kader van personeelszorg is formaliseren 
een belangrijk mechanisme, terwijl voor leren in het kader van onderwijsverbetering 
de verhouding tussen de schoolleider en leraren van groter belang is. Dit levert aan-
wijzingen dat er in scholen waarschijnlijk weinig sprake is van integraal beleid met 
betrekking tot de professionalisering van leraren. In dit onderzoek vinden we wel 
aanwijzingen dat de organisatiestructuur en de organisatie van het onderwijs en per-
soneelszorg in school relevant zijn voor de competenties van leraren, maar er zijn 

 Competen-
ties 

Onderwijs 
verbetering  
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weinig indicaties dat er in scholen een integraal – samenhangend en veelomvattend – 
beleid gevoerd wordt.  
 
 
4.6 Leernetwerkbenadering en professionalisering van leraren 
 
Uit de literatuur (hoofdstuk 3) en de secundaire analyse (dit hoofdstuk) hebben we 
aanwijzingen gekregen dat bij professionele ontwikkeling van leraren sprake is van 
twee domeinen. Tevens hebben we in 3.2 kunnen constateren dat er verschillen tussen 
scholen bestaan in de wijzen waarop ze professionalisering van leraren organiseren en 
dat die verschillen waarschijnlijk verband houden met de netwerken van actoren in en 
rond die scholen. 
Ons inziens biedt de leernetwerkbenadering interessante aanknopingspunten voor de 
verklaring van deze resultaten en voor verdere studie naar de professionalisering van 
leraren in scholen. De relaties en afstemming tussen de processen worden in de leer-
netwerkbenadering op verschillende manieren gethematiseerd.  
 
Op de eerste plaats wordt in de leernetwerkbenadering verondersteld dat de netwer-
ken van actoren verschillen tussen de verschillende processen. Het onderwijsnetwerk 
is anders gestructureerd en heeft een andere cultuur en ander klimaat dan het netwerk 
van actoren dat de personeelsdoorstroming gestalte geeft en het leernetwerk is ook 
weer anders.  
De actoren die het onderwijsproces gestalte geven doen dat vanuit hun posities en 
verhoudingen in het onderwijsnetwerk. In het onderwijsnetwerk nemen de schoolma-
nagers en de leraren sterke posities in; hun actietheorieën en verhoudingen zullen een 
sterk stempel drukken op het verloop van de leerloopbanen van leerlingen en de po-
gingen om die te verbeteren. De probleemdefinities van leraren en schoolleiders zul-
len veel gewicht in schaal leggen als het gaat om de aanpak van onderwijsproblemen. 
Ze zullen daarbij ondersteuning kunnen krijgen van externe actoren zoals onderwijs-
begeleiders en ook de beelden die de inspectie zich vormt van de situatie in school zal 
daarbij gewicht in de schaal leggen. Tevens zullen de interne actoren rekening hou-
den met de opvattingen van ouders en hun beeld van de leerlingen in school. 
Het P&O-netwerk zal in veel scholen een ander beeld te zien geven dan het onder-
wijsnetwerk. Daarin spelen externe actoren als vakbonden en besturenbonden een 
vooraanstaande rol en zullen veel procedures van buiten de school hun stempel op de 
personeelsdoorstroming drukken. Ook de interne verhoudingen zullen in het P&O-
netwerk waarschijnlijk anders komen te liggen, bijvoorbeeld in verband met de posi-
tie van het bestuur en de medezeggenschapsraad.  
 
Een tweede inzicht dat bij de analyse van de verbanden tussen professionele ontwik-
keling bij onderwijs en personeelsdoorstroming meespeelt, is dat actoren lang niet 
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altijd zo bewust en doelgericht handelen en dat ze de specifieke en actuele situatie in 
hun school niet zo sterk laten meewegen in hun handelen. Het opereren van actoren in 
het P&O-netwerk zal in niet geringe mate volgens impliciete inzichten en procedures 
verlopen. De actoren handelen volgens de procedures die ze meestal hanteren en laten 
daarin de situatie op dit moment en de functionaliteit voor het onderwijs waarschijn-
lijk minder meespelen.  
 
Zijn er dan geen verbanden te verwachten tussen de processen en zal de personeels-
doorstroming niet bijdragen aan de verbetering van het onderwijs? In de leernetwerk-
benadering wordt aangenomen dat de processen hun eigen wetmatigheden ontwikke-
len en dat het verband tussen de processen sterk afhankelijk is van de netwerken van 
de actoren die de processen creëren. We zouden meer inzicht moeten krijgen in de 
actornetwerken binnen scholen en verschillen en overeenkomsten tussen de specifie-
ke netwerken. De sleutel tot de afstemming van de processen op elkaar ligt in de 
actornetwerken (Paauwe, 2004).  
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5  Secundaire analyses Prima-gegevens 
 
 
 
 
5.1 Onderzoeksmodel op basis van de leernetwerkbenadering 
 
De leernetwerkbenadering veronderstelt dat leerrelevante ervaringen via drie min of 
meer onafhankelijke processen kunnen plaatsvinden (hoofdstuk 2). Leraren kunnen 
leerrelevante ervaringen opdoen via: 
• onderwijsprocessen; 
• personeelsdoorstroming; 
• het organiseren van leertrajecten. 
De idee is dat leraren leren (‘leerrelevante ervaringen opdoen’) in het kader van het 
uitvoeren en verbeteren van het onderwijsproces en de personeelsdoorstroming. Ook 
de expliciete leeractiviteiten (zoals nascholing, trainingen, intervisie) behoren hiertoe. 
De leernetwerkbenadering veronderstelt dat deze processen niet met elkaar samen 
hoeven te hangen. Bij elk proces behoort een eigen type leeropbrengst (‘effect’) dat 
specifiek is voor dat betreffende proces. Als een proces en de bijbehorende opbrengst 
inderdaad specifiek zijn, dan verwachten we geen (of beperkte) samenhang tussen de 
onderscheiden proces / opbrengstcombinaties onderling. Volgens de leernetwerkbe-
nadering behoren bij elk proces ook specifieke structuren (bijvoorbeeld de P&O-
structuur).  
Aldus onderscheiden we: processen → structuren → opbrengsten. Deze cyclus wordt 
beïnvloed door schoolfactoren, waartoe gerekend worden de actornetwerken en de 
posities en relaties tussen actoren.  
 
 
5.2 Indicatoren uit Prima 6 
 
In hoofdstuk 4 is gerapporteerd over een secundaire analyse verricht op data van ons 
eerder onderzoek naar professionalisering in het basisonderwijs. In dit hoofdstuk 
volgt een secundaire analyse van data uit het cohort Prima 6 van 2005 / 20066. 
De Prima-vragenlijst voor leraren bevat veel vragen over het onderwijsproces en de 
leerloopbaan van leerlingen. De nadruk ligt op het onderwijsnetwerk, de sociale rela-
ties tussen directie en leraren en hun acties in het primaire proces. Er is weinig aan-

 
                                                   
6 Nagegaan is of de schooltoezichtgegevens van de Inspectie van het Onderwijs bruikbaar zijn voor 

onze vraagstelling. Geconcludeerd moest worden dat de databestanden van de onderwijsinspectie 
onvoldoende inhoudelijke aanknopingspunten bieden. 



dacht voor de posities van leraren en directie (de netwerkstructuur) en hun bevoegd-
heden. Er zijn ook vragen over het P&O-netwerk en personeelsdoorstroming en over 
maatregelen in school om de inzet en inzetbaarheid van leraren te vergroten. Over het 
leernetwerk zijn in Prima weinig vragen gesteld.  
In tabel 5.1 staat een overzicht van variabelen uit de lerarenlijst van Prima 6 die voor 
onze onderzoeksdoeleinden bruikbaar zijn. Voor ‘structuren’ hebben we geen ge-
schikte variabelen in Prima gevonden. 
 
 
Tabel 5.1 – Geselecteerde variabelen lerarenlijst Prima 6 

 Actornetwerk  Processen Opbrengsten 

Onderwijs- 
processen  

• Geslacht  
• Jaren onderwijservaring  
• Directie bevordert informatie, 

overleg, samenwerking teamle-
den (L43 a en b)  

• Onderwijsopvattingen: belang 
basisvaardigheden, kennis (L37)

• Onderwijsopvattingen: leerlin-
gen met problemen in basis-
school houden (L38 a t/m d) 

• Onderwijsopvattingen: leerlin-
gen met problemen leidt tot 
minder aandacht andere leerlin-
gen (L38 e t/m j) 

• Consensus team onderwijsvisie 
(L39 a, c, e, f) 

• Positieve inzet team (L39 h, j, k) 

• Directie stimuleert aandacht 
voor kwaliteit onderwijs 
(L41b, j, k, l, m) 

• Onderwijskundig leider-
schap, activiteiten directie 
gericht op onderwijs (L42) 

• Afstemmen onderwijs als 
team (L39b, d, g, i, l) 

 

Vertrouwen eigen 
vaardigheid in omgaan 
problematische on-
derwijssituaties 
(groepen leerlingen) 
L36a t/m j 
 

• Gevolgde postinitiële opleidin-
gen 

• Jaren onderwijservaring 
 

• Functioneringsgesprekken 
voeren, coaching (L43 c, d) 

• Directie stimuleert aandacht 
sociaalemotioneel klimaat 
team: (L41 a, c, d, e, f, h, i, n)

Tevredenheid met de 
werksituatie (L40) 

Personeels-
doorstroom 

• Directie bevordert informatie, 
overleg, samenwerking teamle-
den (L43 a en b) 

• Stimuleren en organiseren 
leeractiviteiten leraren 
(L43 e, f, g, h, i) 

Aantal scholingsactivi-
teiten gevolgd (L35) Leertraject  

 
 
5.3 Onderscheiden processen, onderscheiden leerrelevante opbrengsten? 
 
Bij de secundaire analyse staat de vraag centraal of het opdoen van leerrelevante 
ervaringen via drie processen in de scholen traceerbaar is en of dat leidt tot onder-
scheiden opbrengsten. In 5.2 is duidelijk geworden dat er voor de drie door ons on-
derscheiden inhoudelijke sporen meer of minder variabelen beschikbaar zijn in Prima. 
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In figuur 5.2 is in het onderzoeksmodel aangegeven welke verbanden wèl verwacht 
worden en welke niet. De verwachting is dat er wel samenhang is binnen de sporen 
maar niet daartussen omdat er vanuit gegaan wordt dat dit afzonderlijke leerrelevante 
wegen zijn. 
We onderzoeken de eventuele samenhangen via regressie-analyses (lerarenlijsten). Er 
zijn in Prima drie maten (afhankelijke variabelen) voor de opbrengsten of effect per 
spoor:  
• vertrouwen in eigen vaardigheden hoe om te gaan met problematisch onderwijssi-

tuaties (traject onderwijsverbetering);  
• tevredenheid met de werksituatie (traject personeelsdoorstroom); 
• het aantal gevolgde scholingsactiviteiten (expliciet leertraject).  
De intercorrelaties tussen deze variabelen zijn gering (≤ .18). Naast deze drie afhan-
kelijke variabelen (‘opbrengsten’) is er een reeks onafhankelijke variabelen die vari-
eert per spoor (zie tabel 5.1). We verwachten in de analyses te vinden dat per spoor de 
samenhang tussen de daarbij behorende onafhankelijke variabelen en afhankelijke 
variabele hoger is dan de samenhang met de afhankelijke variabelen van beide andere 
sporen. 
 
 
Figuur 5.1 – Veronderstelde verbanden (vet) en niet-veronderstelde verbanden (licht-
grijs) tussen actorennetwerk, processen en opbrengsten 

Actoren-
netwerk

Onderwijsproces

Personeels-
doorstroom

Leertraject

Opbrengst 
Leren via
onderwijsproces

Opbrengst 
Leren via
personeels-
doorstroom

Opbrengst 
Leren via
leertraject

?

?
?

?
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Via onderwijsprocessen 
Verwacht werd dat de onafhankelijke variabelen uit het blok ‘onderwijsprocessen‘ 
hoofdzakelijk met de afhankelijke variabele ‘vertrouwen in eigen kunnen’ zouden 
correleren en dat het verband met de twee andere afhankelijke variabelen niet groot 
zou zijn. We zien echter in tabel 5.2 dat dit niet het geval is. Er is daarentegen een 
sterker verband met de outputvariabele ‘Tevredenheid’ (34 procent verklaarde varian-
tie)7. Het verband met ‘aantal gevolgde opleidingen’ is minimaal. Het verband met 
‘Vertrouwen in eigen kunnen’ is met 5 procent verklaarde variantie niet overtuigend. 
 
 
Tabel 5.2 – Regressieanalyse voor drie afhankelijke variabelen en de onafhankelijke 
variabelen uit het blok onderwijsprocessen (gestandaardiseerde coëfficiënten, n = 
1906) 

 Afhankelijke variabelen 
Onafhankelijke variabelen 
onderwijsprocessen 

vertrouwen in  
eigen kunnen 

tevredenheid met  
het werk 

aantal gevolgde 
opleidingen 

 Bèta sig Bèta sig Bèta sig 

Actornetwerk       
• informatie, overleg teamleden .03 .31 .10 .00 -.00 .96 
• geslacht .09 .00 .09 .00 -.02 .43 
• aantal jaren in onderwijs .09 .00 -.10 .00 .03 .20 
• onderwijsopvattingen: belang basis-

vaardigheden, kennis -.01 .72 .02 .45 -.01 .69 

• onderwijsopvattingen: leerlingen 
met problemen leidt tot minder aan-
dacht andere leerlingen 

-.09 .00 -.27 .00 -.04 .15 

• onderwijsopvattingen: leerlingen 
met problemen in basisschool hou-
den 

.09 .00 .06 .00 .04 .15 

• consensus team onderwijsvisie .07 .03 .10 .00 -.02 .53 
• positieve inzet team -.02 .53 .12 .00 -.08 .02 
       
Processen       
• directie stimuleert aandacht voor 

kwaliteit onderwijs -.01 .85 .06 .07 -.03 .37 

• onderwijskundig leiderschap, activi-
teiten directie gericht op onderwijs -.04 .21 -.01 .68 .09 .01 

Afstemmen onderwijs als team .09 .02 .17 .00 .09 .01 

R2 (adj.) – verklaarde variantie .05  .34  .01  

 
 
                                                   
7  We letten bij de regressieanalyses op de variantie die door het regressiemodel wordt verklaard. 

Enkele regressiecoëfficiënten zijn wel significant, maar doorgaans van geringe grootte. 



Via personeelsdoorstroom 
We zien in tabel 5.3 dat de onafhankelijke variabelen uit het blok personeelsdoor-
stroom (actorennetwerk en processen) – naar verwachting – het meest samenhangen 
met de bijbehorende afhankelijke variabelen ‘tevredenheid met de werksituatie’. De 
variabele ‘directie stimuleert aandacht voor het sociaalemotionele klimaat in het 
team’ hangt daar het sterkst mee samen. De onafhankelijke variabelen van het blok 
personeelsdoorstroming voorspellen de twee afhankelijke variabelen (‘vertrouwen in 
eigen kunnen’ en ‘aantal gevolgde opleidingen’) nauwelijks of niet.  
 
 
Tabel 5.3 – Regressieanalyse voor drie afhankelijke variabelen en de onafhankelijke 
variabelen uit het blok personeelsdoorstroom (gestandaardiseerde coëfficiënten, n = 
1855) 

 Afhankelijke variabelen 
Onafhankelijke variabelen 
personeelsdoorstroom 

vertrouwen in  
eigen kunnen 

tevredenheid aantal gevolgde 
opleidingen 

 Bèta sig Bèta sig Bèta sig 

Actornetwerk 
.07 .00 -.01 .53 .08 .00 • postinitiële opleidingen gevolgd 
.10 .00 .14 .00 -.03 .22 • geslacht  
.07 .01 -.12 .00 .02 .34 • aantal jaren in onderwijs 

       
Processen       
• functioneringsgesprekken voeren, 

coaching .02 .48 .06 .01 .09 .00 

• directie stimuleert aandacht sociaal-
emotioneel klimaat team .08 .00 .42 .00 -.04 .10 

R2 (adj.) – verklaarde variantie .02  .25  .01  

 
 
Via het leertraject 
De afhankelijke variabele ‘aantal gevolgde opleidingen’ wordt nauwelijks voorspeld 
(tabel 5.4) door de onafhankelijke variabele uit het bijbehorende blok leertraject. Dat 
is niet conform onze verwachting. ‘Tevredenheid’ blijkt wederom het best te voor-
spellen. 
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Tabel 5.4 – Regressieanalyse voor drie afhankelijke variabelen en de onafhankelijke 
variabelen uit het blok leertraject (gestandaardiseerde coëfficiënten, n = 1953) 

 Afhankelijke variabelen 
Onafhankelijke variabelen 
leertraject 

vertrouwen in eigen 
kunnen 

tevredenheid aantal gevolgde 
opleidingen 

 Bèta sig Bèta sig Bèta sig 

Actornetwerk       
• informatie, overleg teamleden .02 .38 .26 .00 -.07 .01 
       
Proces       
• stimuleren en organiseren leeractivitei-

ten leraren 
.09 .00 .13 .00 .20 .00 

R2 (adj.) – verklaarde variantie .01  .12  .03  

 
 
Conclusie8 
We stellen vast dat ons model waarin er voor elk van de drie blokken onafhankelijke 
variabelen er één best passende afhankelijke variabele is, niet door de Prima-data 
wordt ondersteund. De afhankelijke variabelen ‘vertrouwen in eigen kunnen’ en 
‘aantal gevolgde opleidingen’ – opbrengst van respectievelijke het verbeteren van 
onderwijsprocessen en het leertraject – blijken nauwelijks voorspeld te worden door 
de beschikbare variabelen. De voorhanden zijnde onafhankelijke variabelen voorspel-
len wel de afhankelijke variabele ‘tevredenheid’ en dat doen ze ongeacht het blok 
waartoe ze worden gerekend. Dit beeld wordt ook bevestigd als alle onafhankelijke 
variabelen tegelijk in de analyse worden ingebracht (tabel hier niet weergegeven).  
 
 
5.4 Typologie? 
 
Het heeft in de bedoeling gelegen om op basis van de data uit Prima een typologie 
van scholen te creëren waarbij de scholen op wezenlijke punten zouden verschillen 
qua professionaliseringsprofiel. Als dit zou lukken, kunnen voor het survey (hoofd-
stuk 6) gericht steekproeven per type school getrokken worden.  
 

 
                                                   
8  De directielijst van Prima 6 bevat variabelen over de onderwerpen die tijdens de teamvergadering 

op de agenda staan en over de onderwerpen waarop leraren scholing hebben ontvangen (vooral in de 
sfeer van zorg voor leerlingen). Nagegaan is of deze variabelen samenhangen met competenties van 
het team (omgaan met cognitieve verschillen, met probleemgedrag en culturele verschillen) volgens 
de schoolleider. Dat blijkt niet of nauwelijks het geval te zijn. 
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Uitgegaan is van de drie mogelijke leerrelevante trajecten voor leraren. Geprobeerd is 
een typologie te maken met de daarbij behorende – eerder genoemde – drie op-
brengstmaten in Prima: a) vertrouwen in eigen vaardigheden hoe om te gaan met 
problematisch onderwijssituaties, b) tevredenheid met de werksituatie en c) het aantal 
gevolgde scholingsactiviteiten.  
Omdat per school in principe drie leraren hebben meegedaan aan Prima, is eerst elk 
van de drie opbrengstvariabelen op schoolniveau geaggregeerd tot een gemiddelde 
schoolscore. Daarna is elk gemiddelde op de mediaan gedichotomiseerd. Per dicho-
tomie is nagegaan of scholen verschillen op de onafhankelijke variabelen zoals ver-
meld in tabel 5.1. Dat blijkt niet of nauwelijks het geval te zijn. Iets grotere verschil-
len zijn er alleen bij de variabelen waarop de dichotomieën zijn gebaseerd, maar dit 
spreekt vanzelf.  
Vervolgens zijn de drie dichotomieën gecombineerd wat leidt tot acht antwoordpatro-
nen van scholen. De acht antwoordpatronen komen allemaal in ongeveer in dezelfde 
mate voor (uiteenlopend van tien tot 17 procent, bij in totaal 542 scholen). De ver-
schillen tussen deze groepen zijn – uitgaande van de opbrengstmaten – gering.  
 
We concluderen dat de op inhoudelijke gronden gekozen combinatie van dichotomie-
en9 niet leidt tot noemenswaardige verschillen tussen scholen, waarmee de constructie 
van een typologie met deze data niet is gelukt. Voor het survey is daarom een een-
voudige random steekproef getrokken uit de Primascholen.  
 
 
5.5 Slotsom 
 
De algemene conclusie van de secundaire analyse van data uit Prima is dat ze weinig 
voorspellende waarde hebben voor de mogelijke opbrengsten van diverse processen 
waarlangs leraren leerrelevante ervaringen kunnen opdoen. Dat zou kunnen voortko-
men uit het feit dat de opbrengstmaten en de andere Prima-variabelen vanuit een 
andere inhoudelijke optiek zijn geconstrueerd. In het survey dat we speciaal hebben 
opgezet voor deze studie, zijn de vragen uiteraard wel direct afgeleid van onze con-
cepten. Welke samenhangen vinden we daar? 
 
 
 

 
                                                   
9 Ook driedelingen op de opbrengstmaten leveren geen interessante verschillen op. 
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6  Organiseren van professionele ontwikkeling 
 
 
 
 
6.1 Vraagstelling en operationalisatie 
 
Vanaf dit punt in de rapportage staan de uitkomsten van het survey bij basisscholen 
centraal. Er zijn data verzameld om de kernvragen van het onderzoek te kunnen be-
antwoorden naar de organisatie van de professionalisering van leraren (hoofdstuk 6) 
en naar dwarsverbanden tussen professionalisering via het werken aan onderwijs en 
via het werken aan de loopbaan (hoofdstuk 7 en 8). 
Het is belangrijk op te merken dat we een onderscheid maken tussen het theoretisch 
raamwerk dat we behandelden in hoofdstuk 2 en het onderzoeksmodel. In de theorie 
maken we namelijk een onderscheid in drie processen: onderwijs en onderwijsverbe-
tering, personeelsdoorstroming (HRM) en leertrajecten (HRD). In het onderzoeksmo-
del moeten we ons beperken tot twee processen:  
• de participatie in het onderwijsproces en de scholingsactiviteiten die in dat verband 

worden ondernomen; 
• de personeelsdoorstroming (HRM) en de scholingsactiviteiten die hiermee te ma-

ken hebben.  
In beide processen kunnen leraren (impliciet en expliciet) leerrelevante ervaringen 
opdoen die kunnen leiden tot professionele ontwikkeling. We benoemen deze proces-
sen in het vervolg als: 
• leren van werken aan onderwijs; 
• leren van werken aan de loopbaan. 
 
In dit hoofdstuk gaan we na hoe beide processen georganiseerd zijn in de basisschool. 
In hoofdstuk 7 wordt onderzocht hoe beide processen zich tot elkaar verhouden. In 
hoofdstuk 8 behandelen we of het opdoen van leerrelevante ervaringen via werken 
aan onderwijs en via werken aan de loopbaan verband houden met competenties die 
leraren hebben ontwikkeld. Ook de relatie met schooleffectiviteit wordt daar onder-
zocht. 
 
Operationalisatie 
De bovenbeschreven participatie van leraren in twee processen met mogelijke leerre-
levantie is als volgt in de vragenlijst uitgewerkt.  
We richten ons op het gegeven dat een leraar zich dagelijks inzet om (goed) onder-
wijs te geven. Daarbij loopt een leraar tegen problemen op die aandacht vragen. Het 
aanpakken van problemen kan aanleiding geven tot het opdoen van ervaringen die 
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relevant zijn voor de professionele ontwikkeling. We veronderstellen dat het opdoen 
van leerrelevante ervaringen afhankelijk is van de speelruimte die de leraar heeft om 
aan zijn onderwijsproblemen te werken en aan de ondersteuning die hij van zijn col-
lega’s, schoolleiding en externen krijgt. De mate van ervaren ondersteuning geeft een 
indicatie van het functioneren van het actorennetwerk (zie hoofdstuk 2) waarbinnen 
de leraar een rol speelt. 
Daarnaast kan een leraar minder of meer betrokken zijn bij het werken aan zijn posi-
tie in de organisatie en aan zijn loopbaan. Hij probeert in de school een interessante 
arbeidsplaats te verwerven en ervaringen op te doen die bijdragen aan zijn loopbaan. 
Gevraagd is naar de loopbaankansen in school, de ondersteuning door collega’s en 
door de schoolleiding en naar gerichte scholing voor de loopbaan. 
Naast de organisatie van beide processen in de school (leren van werken aan onder-
wijs en leren van werken aan de loopbaan) zijn mogelijke effecten hiervan onderzocht 
in de vorm van beheersing van competenties op het vlak van onderwijs en loopbaan. 
Enkele kenmerken van leraren en van de scholen worden eveneens in kaart gebracht. 
 
Er is een aparte vragenlijst voor leraren en een lijst voor de schoolleiding ontwikkeld. 
De leraar beantwoordt de vragen vanuit zijn eigen situatie, de schoolleiding vanuit het 
perspectief van de school. 
De inhoudelijke opbouw en structuur van de vragenlijsten is weergegeven in tabel 
6.1. Met een L of D is aangegeven of het blok vragen voorkomt in de lerarenlijst en / 
of in de lijst voor de directie. 
 
 
Tabel 6.1 – Inhoudelijke opbouw van de vragenlijsten voor leraren (L) en directie (D) 

 actorennetwerk  processen en actorennetwerk mogelijke effecten 

• onderwijservaring L 
• onder- of bovenbouw 

L 
• taken L 

1. leren 
van 
werken 
aan 
onderwijs • ondersteunings-

structuur school D 

• speelruimte bij problemen onderwijs L 
• scholingsactiviteiten bij knelpunten 

onderwijs L + D 
• ondersteuning collega’s L 
• ondersteuning schoolleiding L + D  
• ondersteuning externen L 

• competenties 
onderwijs L 

• onderwijservaring L 
• onder- of bovenbouw 

L 
• taken L 

• aandacht voor loopbaan L 
• scholingsactiviteiten voor verbeteren 

loopbaan L + D  
• ondersteuning collega’s L 
• ondersteuning schoolleiding L+D 
• ondersteuning externen L 

• competenties 
loopbaan L 

2. leren 
van 
werken 
aan de 
loopbaan • ondersteunings-

structuur school D 
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6.2 Steekproef en veldwerk 
 
Half november 2006 zijn 343 basisscholen die deelnemen aan PRIMA, uitgenodigd 
voor een webenquête. Na enkele weken is een rappel gestuurd. Het veldwerk is half 
december 2006 gestopt. Onder de deelnemers zijn twintig cadeaubonnen verloot en 
uitgereikt. De deelnemers ontvangen na afloop van het onderzoek nog een terugkop-
peling van de resultaten.  
Uiteindelijk hebben 143 leraren en 101 directieleden verbonden aan in totaal 121 
scholen meegedaan. Op 68 scholen hebben ten minste één leraar en de schoolleiding 
de enquête ingevuld. Zie tabel 6.2. 
 
 
Tabel 6.2 – Respons van leraren en schoolleiding op schoolniveau, in aantallen scho-
len 

 geen respons schoolleiding respons schoolleiding totaal aantal scholen 

geen respons leraar 0 33 33 
respons 1 leraar 11 22 33 
respons 2 leraren 9 46 55 
totaal  20 101 121 

 
 
Uitgaande van 121 scholen en 343 aangeschreven scholen is dat een respons van 35 
procent van de scholen. Dit is een matige, maar niet ongebruikelijke respons. 
 
De analyses op schoolniveau gaan uit van de 68 scholen waarvan èn gegevens van 
directie èn van leraren bekend zijn. In de tabellen 6.3 tot en met 6.5 blijkt dat deze 
groep scholen (n = 68) niet representatief is voor de landelijke situatie. Het openbaar 
onderwijs is ondervertegenwoordigd en het katholiek onderwijs is oververtegenwoor-
digd. Verder blijken de sterk stedelijke gebieden ondervertegenwoordigd, de weinig 
stedelijke gebieden komen naar verhouding vaker voor (tabel 6.4). Deze verhouding 
is terug te zien bij de aantallen scholen per provincie (tabel 6.5).  
 
 
Tabel 6.3 – Denominatie van de responderende scholen en de populatie, in procenten  

 responsgroep  
n = 68 

populatie  
n = 6.954 

openbaar bijzonder 9 5 
openbaar  15 33 
pc 32 28 
rk  44 30 
overig  0 6 
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Tabel 6.4 – Urbanisatiegraad van de responderende scholen en de populatie, in pro-
centen (n = 68) 

 responsgroep  
n = 68 

populatie  
n = 6.954 

zeer sterk stedelijk 7 11 
sterk stedelijk 13 21 
matig stedelijk 21 21 
weinig stedelijk 38 26 
niet stedelijk 21 21 

 
 
Tabel 6.5 – Provincie van de responderende scholen en de populatie, in procenten (n 
= 68) 
 
 responsgroep  

n = 68 
populatie  
n = 6.954 

Drenthe 6 4 
Flevoland 0 3 
Friesland 4 7 
Gelderland 13 16 
Groningen 4 5 
Limburg 10 6 
Noord-Brabant 19 13 
Noord-Holland 0 13 
Overijssel 13 8 
Utrecht 7 7 
Zeeland 7 3 
Zuid-Holland 15 17 

 
 
6.3 Leren van werken aan onderwijs 
 
We rapporteren nu hoe het ‘leren van werken aan onderwijs’ georganiseerd is in de 
basisschool. Daarbij gaat het om de zienswijze van leraren en (waar van toepassing) 
die van directeuren. Zoals gezegd is de leerrelevantie geoperationaliseerd in de mate 
van ervaren speelruimte wanneer zich een probleem voordoet (6.3.1), de ondersteu-
ning van collega’s en schoolleiding (6.3.2) en gerichte scholingsactiviteiten (6.3.3). 
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6.3.1 Speelruimte bij onderwijsproblemen  
 
Volgens leraren 
Kijkend naar de afzonderlijke vragen (tabel 6.6) valt op dat leraren op alle onderdelen 
speelruimte ervaren als zich daar problemen voordoen. Meestal wordt deze speel-
ruimte als voldoende of ruim voldoende ervaren. Opvallend is dat bij het inpassen van 
ict in het onderwijs de meeste leraren relatief het minst speelruimte ervaren. Verder 
valt op dat bij alle aspecten die zich vooral in de eigen groep manifesteren, het do-
mein bij uitstek van de leraar, de speelruimte het grootst wordt gevonden. 
 
 
Tabel 6.6 – Speelruimte bij problemen in het onderwijs volgens leraren, in procenten 
(n =143) 
 
 niet of 

nauwelijks
in beperkte 

mate 
in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. 

a. problemen met de begeleiding van kinderen 
met leer- en gedragsproblemen 

1 21 42 36 0 

b. tegenvallende taal- of rekenprestaties 1 13 46 39 1 
c. ordeproblemen in de groep 3 12 38 35 12 
d. werken met een nieuwe methode 2 15 38 42 3 
e. conflicten in de samenwerking met col-

lega's 
8 15 41 20 15 

f. problemen met mijn onderwijsinhoudelijke 
inbreng in teambesprekingen 

6 15 38 36 6 

g. problemen in mijn pedagogisch-didactische 
aanpak 

6 8 42 38 6 

h. problemen met het inpassen van ict in het 
onderwijs 4 29 42 24 1 

i. problemen met flexibele groeperings- en 
werkvormen / doorbreken klassenstructuur 5 27 43 22 4 

j. problemen met het geven van onderwijs op 
maat / adaptief onderwijs 2 18 38 38 3 

k. problemen met klassenmanagement 4 8 47 40 1 
l. problemen met gesprekken met ouders 3 13 37 44 3 
m. problemen in het samen met meer collega's 

onderwijs geven aan dezelfde groep (meer 
handen in de klas) 

8 17 31 22 22 

n. problemen met werken met doorlopende 
leerlijnen en leerlingvolgsysteem 

6 15 41 37 1 

 
 
Bij factoranalyse (‘PAF’) worden (‘n.v.t.’ is dan op ‘missing’ gezet) twee factoren 
gevonden. Een aantal items laadt op beide factoren. Drie items laden voornamelijk op 
de tweede factor. Omdat er geen duidelijk inhoudelijk patroon in te onderkennen is, is 
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besloten alle items samen te nemen als één schaal. Vanwege het relatief grote aantal 
‘niet van toepassing’ is item m (problemen met het samen onderwijs geven aan één 
groep) daarbij weggelaten. De interne betrouwbaarheid is goed (alfa .92). De schaal 
heet ‘speelruimte bij aanpak problemen in het onderwijs’. 
 
 
6.3.2 Ondersteuning bij problemen in het onderwijs 
 
Ondersteuning volgens leraren 
De mate waarin een leraar zich ondersteund weet als zich problemen met onderwijs 
geven voordoen, is één van de maatstaven voor het kunnen leren in dit soort situaties.  
Over de hele linie vindt de grote meerderheid van leraren (tabel 6.7) dat ze voor alle 
probleemaspecten voldoende tot ruim voldoende ondersteuning krijgen van collega’s 
en schoolleiding. Bij de begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen 
wordt het allermeest ondersteuning ontvangen. Verhoudingsgewijs de minste onder-
steuning wordt geboden bij de inpassing van ict in het onderwijs.  
Ook externen (zoals schoolbegeleidingsdienst, ambulante begeleiders) ondersteunen 
in veel gevallen als zich problemen aandienen, maar minder dan van collega’s en 
schoolleiding. In een aantal probleemsituaties ligt hulp van externen niet voor de 
hand, men zal eerst binnen de school kijken wie kan helpen.  
 
 
Tabel 6.7 – Mate van ondersteuning bij problemen in het onderwijs van respectieve-
lijk collega’s, de schoolleiding en externen volgens leraren, in procenten 

 onder- 
steuning 

niet of 
nauwelijks

in beperkte 
mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. aantal 

collega’s 3 8 43 45 0 143 begeleiding kinderen met 
leer- en gedragsproblemen leiding 5 9 40 46 0 143 

externen 3 17 52 26 2 143 

collega’s 5 9 50 35 1 141 tegenvallende taal- reken-
prestaties leiding 8 16 40 33 2 141 

externen 6 23 44 20 7 141 

cordeproblemen in de groep ollega’s 3 14 44 32 6 126 
leiding 6 11 43 35 6 126 
externen 13 21 39 11 15 126 

collega’s 4 9 43 43 1 138 werken met een nieuwe 
methode leiding 8 14 38 37 2 138 

externen 12 19 38 22 9 138 
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 onder- 
steuning 

niet of 
nauwelijks

in beperkte 
mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. aantal 

collega’s 3 19 42 25 11 120 
leiding 13 9 36 33 10 120 

conflicten met collega’s 

externen 26 18 12 12 33 120 

collega’s 1 17 44 31 7 134 
leiding 4 13 44 34 5 134 

problemen met inhoudelij-
ke inbreng in teambespre-
kingen 

externen 18 14 32 13 22 134 

collega’s 2 15 41 40 3 133 
leiding 5 11 45 35 3 133 

problemen in mijn peda-
gogisch- / didactische 
aanpak 

externen 13 19 36 20 13 133 

collega’s 6 28 43 23 1 141 
leiding 12 26 39 19 4 141 

problemen met het inpas-
sen van ict in het onder-
wijs 

externen 26 25 21 9 19 141 

collega’s 4 21 49 20 7 136 
leiding 5 18 42 26 9 136 

problemen met doorbreken 
klassenstructuur 

externen 16 20 23 18 23 136 

collega’s 2 15 50 32 1 138 
leiding 4 12 46 36 3 138 

problemen met adaptief 
onderwijs 

externen 9 22 34 24 11 138 

collega’s 2 17 43 36 2 140 
leiding 6 11 44 36 3 140 

problemen met klassen-
management 

externen 16 19 30 16 19 140 

collega’s 2 12 53 31 1 137 
leiding 4 9 38 49 1 137 

problemen met gesprekken 
met ouders 

externen 26 23 16 9 26 137 

collega’s 5 16 38 21 21 111 
leiding 7 13 36 23 22 111 

problemen in het samen 
met meer collega’s onder 
wijs geven aan dezelfde 
groep externen 23 17 12 4 44 111 

collega’s 4 13 47 35 1 141 
l

problemen met werken 
met doorlopende leerlijnen 
en leerlingvolgsysteem 

eiding 7 16 39 36 2 141 
externen 18 20 33 9 20 141 

 
 
Er is factoranalyse gedaan op de ondersteuning door collega’s respectievelijk door de 
schoolleiding. Dit levert in beide gevallen twee factoren op waarbij veel items op die 
twee factoren laden. De interpretatie (na rotatie) is niet inhoudelijk eenduidig. Daar-



om is besloten alle items voor ondersteuning tot één schaal samen te voegen, respec-
tievelijk ondersteuning door collega’s en door schoolleiding. De alfa’s zijn goed, 
namelijk .95 en .96 (14 items). De schalen heten ‘ondersteuning van collega’s bij 
onderwijsproblemen’ en ‘ondersteuning van schoolleiding bij onderwijsproblemen’. 
Vanwege het relatief groot aantal ontbrekende waarden bij ‘externe ondersteuning’ is 
hier geen schaal van gemaakt. 
 
Ondersteuning volgens directeuren 
Ook directeuren zijn van mening dat ze leraren bij allerlei problemen voldoende tot 
ruim voldoende de helpende hand bieden. Het meest komt ondersteuning tot haar 
recht bij problemen met gesprekken met ouders, conflicten met collega’s en ordepro-
blemen in de groep. Verhoudingsgewijs helpt de schoolleiding het minst bij proble-
men bij het inpassen van ict in het onderwijs.  
 
 
Tabel 6.8 – De mate waarin de schoolleiding leraren ondersteunt bij de aanpak van 
onderwijsproblemen, volgens directeuren, in procenten (n=101) 

 niet of 
nauwe-

lijks 

in be-
perkte 
mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoen-
de mate 

n.v.t. 

a. problemen met de begeleiding van kinderen met 
leer- en gedragsproblemen 

2 14 50 35 0 

b. tegenvallende taal- of rekenprestaties 4 24 51 20 1 
c. ordeproblemen in de groep 2 3 49 44 3 
d. werken met een nieuwe methode 3 16 60 20 1 
e. conflicten in de samenwerking met collega's 0 5 33 49 14 
f. problemen met de onderwijsinhoudelijke inbreng in 

teambesprekingen 
0 15 46 39 1 

g. problemen in de pedagogisch-didactische aanpak 0 2 60 38 0 
h. problemen met het inpassen van ict in het onderwijs 6 28 50 15 2 
i. problemen met flexibele groeperings- en werkvor-

men / doorbreken klassenstructuur 
2 23 48 22 6 

j. problemen met het geven van onderwijs op maat / 
adaptief onderwijs 

0 16 50 34 1 

k. problemen met klassenmanagement 0 12 54 34 0 
l. problemen met gesprekken met ouders 0 7 37 56 0 
m. problemen in het samen met meer collega’s onder-

wijs geven aan dezelfde groep (meer handen in de 
klas) 

4 7 49 16 25 

n. problemen met werken met doorlopende leerlijnen 
en leerlingvolgsysteem 

1 13 60 24 2 
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De factoranalyse toont drie factoren die inhoudelijk niet eenduidig te interpreteren 
zijn. Wel is er grofweg de tweeslag ‘problemen met organisatie in de klas’ en ‘pro-
blemen met de didactisch-pedagogische aanpak in de groep’ te onderkennen. Bij de 
leraren zagen we eerder dat deze items het best als één schaal beschouwd kunnen 
worden. Dat doen we dan ook hier. De betrouwbaarheid is .85. De schaal heet ‘Mate 
van ondersteuning van de leiding bij problemen met onderwijs’.  
 
 
6.3.3 Scholing voor onderwijsverbetering 
 
Volgens leraren 
In tabel 6.9 is te zien dat de meeste leraren vinden dat ze voldoende tot ruim voldoen-
de mogelijkheden hebben om zich te scholen als zich een probleem voordoet bij de 
vakdidactiek, klassenmanagement, pedagogische aspecten en het samenwerken met 
collega’s en anderen.  
 
 
Tabel 6.9 – Mogelijkheden voor scholing op ervaren knelpunten in het onderwijs, 
volgens leraren, in procenten (n = 142) 

 niet of 
nauwelijks

in beperk-
te mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. 

a. vakdidactiek (taal, rekenen, wereldoriëntatie 
enz.)  

4 12 46 35 4 

b. klassenmanagement 2 11 44 43 0 
c. pedagogisch (gedragsproblemen, regels, 

klimaat enz.) 
2 9 48 39 2 

d. samenwerken met collega’s en externen 6 20 39 28 6 

 
 
De item vormen samen één factor. De interne betrouwbaarheid is goed (.89). De 
schaal noemen we ‘scholingsactiviteiten gericht op problemen met onderwijs’.  
 
Volgens directeuren 
De directeuren geven aan dat ze leraren helpen bij het aanpakken van problemen in 
hun onderwijs (tabel 6.10). De meest gehanteerde vormen zijn scholing voor het team 
en individuele scholing naast teambesprekingen en leraren ruimte laten om te experi-
menteren. Klasbezoek, individuele feedback en coaching worden veel minder door de 
schoolleiding zelf aangeboden. 
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Tabel 6.10 – Hoe de schoolleiding leraren ondersteunt bij het aanpakken van pro-
blemen in hun onderwijs volgens directeuren, in procenten (n = 101) 

niet of 
nauwelijks

in beperk-
te mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. 
 

a. aanbieden van scholing voor het team 1 40 58 0 1 
b. aanbieden van scholing individueel 6 46 49 0 0 
c. bezoeken van leraren in de klas en het geven 

van individuele feedback 
40 39 19 0 3 

d. coaching en begeleiding 34 49 15 0 3 
e. teambesprekingen 1 46 52 1 0 
f. leraren ruimte bieden om te experimenteren 10 41 49 1 0 

 
 
Uit factoranalyse komen drie inhoudelijk goed te interpreteren factoren. 
• Begeleiding en coaching van leraren, items c en d (alfa .81). De schaal heet ‘Mate 

van coaching door de leiding bij problemen met onderwijs’.  
• Aanbieden van scholing, items a en b (alfa .69). De schaal noemen we ‘Mate van 

aanbod van scholing door de leiding bij problemen met onderwijs’.  
• Teambesprekingen en ruimte om te experimenteren, items e en f (alfa .47). 
De eerste twee schalen nemen me mee voor verdere analyse, de derde is te weinig 
betrouwbaar. 
 
 
6.4 Leren van werken aan de loopbaan 
 
We komen nu bij het tweede proces dat leraren leerrelevante ervaringen kan opleve-
ren. Het leren van werken aan de loopbaan is gemeten door de mate waarin dit on-
derwerp aandacht krijgt in de school, de geboden ondersteuning hierbij door collega’s 
en leiding en gerichte scholingsactiviteiten voor dit gebied. Leraren en schoolleiding 
geven hun kijk hierop.  
 
 
6.4.1 Aandacht voor de loopbaan 
 
Volgens leraren 
Aan activiteiten die relevant zijn voor de loopbaan besteedt de school volgens een 
grote meerderheid van leraren voldoende tot ruim voldoende aandacht.  
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Tabel 6.11 – Mate van aandacht die de school besteedt aan activiteiten die van be-
lang kunnen zijn voor de loopbaan, volgens leraren, in procenten (n = 141) 

 niet of 
nauwelijks

in beperkte 
mate 

in voldoen-
de mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. 

a. bespreken van uw functioneren 2 21 47 30 0 
b. werken met een persoonlijk scholings- 

en ontwikkelingsplan 11 16 42 29 2 

c. tijdelijk vervullen door u van een 
andere functie 15 15 23 13 34 

d. verkennen van uw ambities 16 18 35 28 2 
e. verbreden van uw werk met andere 

schooltaken 11 12 37 38 1 

f. uitvoeren van leidinggevende taken 9 17 29 33 12 
g. begeleiden van beginnende leraren 11 12 33 29 16 
h. kenbaar maken van uw loopbaanwen-

sen 10 13 34 38 5 

i. aanbrengen van afwisseling in uw werk 8 13 43 36 0 
j. vergroten van uw werkplezier 6 18 44 30 1 
k. waarmaken van uw ambities 8 16 42 30 4 
 
 
Het stiefmoederlijkst worden bedeeld het werken met een persoonlijk scholings- of 
ontwikkelingsplan en het verkennen van de ambities van de leraar. Het tijdelijk ver-
vullen van een andere functie is vaak niet van toepassing en is daarom ook verder 
buiten de analyses gehouden.  
 
Factoranalyse levert twee factoren op. Op de eerste factoren laden acht items. Deze 
factor is te benoemen als ‘aandacht school voor verbreding van de werkervaring’. Op 
de tweede factor laden de eerste twee items: bespreken van functioneren en werken 
met persoonlijk scholings- en ontwikkelingsplan. We noemen deze factor ‘aandacht 
school voor competentieontwikkeling’. De interne betrouwbaarheid van de schaal 
verbreding van de werkervaring is .94, de betrouwbaarheid van competentieontwik-
keling is .72.  
 
 
6.4.3 Ondersteuning bij werken aan de loopbaan  
 
Volgens leraren 
Het merendeel van de leraren vindt dat ze bij activiteiten die relevant zijn voor hun 
loopbaan voldoende tot ruim voldoende worden ondersteund door hun collega’s en de 
schoolleiding. Daarbij valt op dat leraren bij deze activiteiten doorgaans meer steun 
ervaren van de schoolleiding dan van hun collega’s.  
De ondersteuning van externen (zoals vakorganisatie, nascholingsinstelling) bij dit 
type activiteiten is vaak niet van toepassing of vindt in beperkte mate plaats.  

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan 63



Tabel 6.12 – Mate van ondersteuning bij deelname aan activiteiten die voor de loop-
baan van belang zijn van respectievelijk collega’s, de schoolleiding en van externen, 
volgens leraren, in procenten 

   niet of 
nauwelijks

in beperk-
te mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. aantal 

collega’s 9 23 43 21 4 141 bespreken van uw functione-
ren leiding 6 9 42 43 1 141 

externen 30 11 21 5 33 141 

collega’s 17 18 40 14 10 138 werken met een persoonlijk 
scholings- en ontwikkelings-
plan 

leiding 10 12 38 34 7 138 
externen 23 16 24 7 30 138 

collega’s 16 16 31 20 16 93 tijdelijk vervullen door u van 
een andere functie leiding 15 13 31 26 15 93 

externen 31 12 14 5 38 93 

collega’s 17 25 37 12 8 138 verkennen van uw ambities 
leiding 12 16 34 32 6 138 
externen 26 18 11 9 36 138 

collega’s 11 18 48 20 3 139 verbreden van uw werk met 
andere schooltaken leiding 9 10 42 37 1 139 

externen 25 12 19 6 38 139 

collega’s 10 12 44 24 9 124 uitvoeren van leidinggevende 
taken leiding 8 13 41 31 7 124 

externen 25 11 13 8 43 124 

collega’s 12 17 46 18 8 119 begeleiden van beginnende 
leraren leiding 10 16 45 23 7 119 

externen 23 17 22 9 29 119 

collega’s 15 19 39 20 7 133 kenbaar maken van uw loop-
baanwensen leiding 11 14 38 36 1 133 

externen 26 15 12 5 43 133 

collega’s 11 16 51 17 6 140 aanbrengen van afwisseling in 
uw werk leiding 7 17 46 25 4 140 

externen 24 9 19 4 45 140 

collega’s 2 12 51 32 2 138 vergroten van uw werkplezier 
leiding 7 13 48 30 1 138 
externen 25 13 15 3 43 138 

collega’s 10 17 49 19 6 135 waarmaken van uw ambities 
leiding 9 14 41 32 4 135 
externen 27 10 19 6 38 135 

 Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan 64 



Bij factoranalyse blijkt dat ondersteuning door collega’s één factor is met hoge ladin-
gen. Omdat we in 6.4.1 twee inhoudelijke zinvolle factoren vonden, houden we dit 
onderscheid ook aan bij de ondersteuning. Dat leidt dan tot de schalen ‘ondersteuning 
door collega’s bij verbreding werkervaring’ (8 items, met een alfa van .95). en ‘on-
dersteuning door collega’s bij competentieontwikkeling’ (alfa is .78). 
Bij ondersteuning door de schoolleiding geldt hetzelfde als bij ondersteuning door 
collega’s. We gaan ook hier uit van twee schalen: ‘ondersteuning door schoolleiding 
bij verbreding werkervaring’ (8 items met alfa .96) en ‘ondersteuning door schoollei-
ding bij competentieontwikkeling’ (alfa is .82). 
 
Volgens directeuren 
De meerderheid van de directieleden vindt dat ze leraren voldoende tot ruim voldoen-
de ondersteunen bij activiteiten die relevant zijn voor de loopbaan. Een buitenbeentje 
vormt de ondersteuning bij het tijdelijk vervullen van andere functies, wat te begrij-
pen is omdat dit niet zo veel voorkomt.  
De mening van de directeuren komt grofweg overeen met de mening van de leraren 
over de hulp die ze ontvangen van hun schoolleiding (vergelijk tabel 6.12 en 6.13). 
Soms beoordelen directeuren hun totaalaandeel (voldoende + ruim voldoende samen) 
als groter dan de leraren (bespreken functioneren, kenbaar maken van loopbaanwen-
sen, vergroten werkplezier en waarmaken van ambities). 
 
 
Tabel 6.13 – De mate waarin de schoolleiding leraren ondersteunt bij activiteiten die 
relevant zijn voor de loopbaan volgens directeuren, in procenten (n= 101) 

niet of 
nauwe-

lijks 

in be-
perkte 
mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoen-
de mate 

n.v.t. 
 

a. bespreken van het functioneren van leraren 1 4 67 28 0 
b. werken met persoonlijke scholings- en ontwikke-

lingsplannen  5 28 38 29 1 
c. tijdelijk vervullen van andere functies 16 31 27 11 16 
d. verkennen van ambities, ontdekken dat er ‘meer in 

zit’ 3 25 57 14 1 
e. verbreden van het werk met schooltaken die leraren 

interessant vinden 0 16 61 22 1 
f. uitvoeren van leidinggevende en coördinerende 

taken (voorzitten, projectleiding e.d.) 4 27 42 27 1 
g. het begeleiden van beginnende leraren / zij-

instromer / lio 1 23 52 22 2 
h. het kenbaar maken van loopbaanwensen 2 7 48 44 0 
i. aanbrengen van afwisseling in het werk van leraren 4 23 66 7 0 
j. vergroten van het werkplezier 0 4 67 29 0 
k. waarmaken van ambities van leraren 1 11 69 19 0 
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Bij factoranalyse van de geboden ondersteuning volgens de directie komen drie facto-
ren uit de bus die inhoudelijk niet erg duidelijk zijn. Wel is er het patroon te herken-
nen dat we vonden bij leraren ‘ondersteuning door schoolleiding bij verbreding werk-
ervaring’ en ‘ondersteuning door schoolleiding bij competentieontwikkeling’. We 
houden dit onderscheid daarom aan. De alfa is .83 en .60. De schalen heten ‘Mate van 
ondersteuning door de leiding bij het verbreden van werkervaring’ en ‘Mate van 
ondersteuning door de leiding bij competentieontwikkeling’. 
 
 
6.4.3 Scholingsactiviteiten  
 
Volgens leraren 
In tabel 6.14 is te zien dat de meeste leraren in school diverse mogelijkheden zien om 
zich nader te scholen om de loopbaanmogelijkheden te verbeteren. Scholing is daarbij 
omschreven als individuele of teamgerichte cursussen, coaching, deelname aan leer-
netwerken, opleiding voor speciale functies. De vier activiteiten vormen samen één 
factor, de betrouwbaarheid van de schaal is .89. De naam van de schaal is ‘Scholings-
activiteiten gericht op de loopbaan’. 
 
 
Tabel 6.14 – Scholingsmogelijkheden voor het verbeteren van de loopbaan, volgens 
leraren, in procenten (n =140) 

 niet of 
nauwe-

lijks 

in be-
perkte 
mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoen-
de mate 

n.v.t. 

a. scholing voor speciale functies zoals intern begelei-
der 

8 17 27 31 17 

b. scholing voor leidinggeven (middenmanagement, 
leiding van projecten enz.) 

9 19 28 25 19 

c. het vervullen van andere taken in school (buiten de 
groep) 

10 16 34 36 4 

d. verwerven van zicht op eigen wensen en mogelijk-
heden 

6 17 42 31 3 

 
 
Scholingsactiviteiten volgens directeuren 
Ook de meeste directeuren zijn van mening dat ze voor leraren ruimschoots activitei-
ten aanbieden die hen kunnen helpen vorm te geven aan hun loopbaan (tabel 6.15). 
Het houden van functioneringsgesprekken staat daarbij op de eerste plaats, gevolgd 
door het werken met individuele scholingsplannen en cursussen. Intervisie en coa-
ching scoort verhoudingsgewijs het laagst.  
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Tabel 6.15 – Hoe de schoolleiding leraren ondersteunt bij het verbeteren van hun 
loopbaanmogelijkheden, volgens directeuren in procenten (n= 101) 

niet of 
nauwe-

lijks 

in beperk-
te mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

n.v.t. 
 

a. het houden van functioneringsgesprekken  0 5 52 43 0 
b. het houden van loopbaangesprekken (loopbaan-

planning) 4 33 48 12 4 
c. werken met individuele scholingsplannen en 

cursussen 5 17 56 21 1 
d. intervisie / coaching 5 39 43 12 2 
e. ruimte bieden voor taakdifferentiatie, variatie en 

verrijking 2 23 59 14 2 

 
 
Bij factoranalyse blijkt dat deze ondersteuningsactiviteiten één factor vormen, de 
interne betrouwbaarheid is voldoende (.70). De schaal noemen we ‘Wijze van onder-
steuning door de leiding bij loopbaanmogelijkheden’. 
 
 
6.5 Competenties van leraren 
 
Nu beschreven is hoe de twee leerrelevante sporen georganiseerd zijn in school, rich-
ten we onze aandacht op waartoe deze processen kunnen leiden: competenties van 
leraren. Leraren hebben hierbij zichzelf de maat genomen. 
 
 
6.5.1 Competenties onderwijs 
 
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) heeft zeven competentiegebieden in 
kaart gebracht die de kern van het lerarenberoep omvatten. Deze competenties zijn 
ook opgenomen in het Besluit Bekwaamheideisen Onderwijspersoneel (2005) dat in 
2006 in werking trad. Er wordt onderscheid gemaakt in competenties die van pas 
komen in de context ‘leerlingen en onderwijs’ (competenties 1 tot en met 4). Andere 
competenties zijn gericht op de schoolorganisatie (5), de omgeving van de school (6) 
en de eigen ontwikkeling (7).  
Als we naar de afzonderlijke items kijken (tabel 6.16), blijkt het leeuwendeel van de 
leraren de eigen competentie als voldoende tot ruim voldoende in te schatten. Het 
pedagogisch competent-zijn, scoort het hoogst. Er is variatie in de beoordeling van de 
eigen bekwaamheid in reflectie en ontwikkeling.  
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Tabel 6.16 – De mate waarin leraren zich competent voelen op zeven competentiege-
bieden, volgens leraren, in procenten (n = 139) 

  niet nauwe-
lijks 

in beperk-
te mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoen-
de mate 

Onderwijscompetenties      
1. interpersoonlijk competent 0 0 0 53 47 
2. pedagogisch competent 0 0 1 40 60 
3. vakinhoudelijk en didactisch competent 0 0 4 59 37 
4. organisatorisch competent (in de groep) 0 0 5 49 46 
      
Competenties schoolorganisatie en ontwikkeling      
5. competent in samenwerken met zijn collega’s 0 1 9 53 37 
6. competent in samenwerken met de omgeving 1 1 8 63 27 
7. competent in reflectie en ontwikkeling 1 1 14 53 31 

 
 
In de factoranalyse komen twee factoren aan het licht, waarbij de eerder aangegeven 
tweedeling terugkeert tussen enerzijds onderwijscompetenties (gericht op leerlingen 
in de eigen groep) en anderzijds competenties gericht op schoolorganisatie (samen-
werking) en ontwikkeling. De competentie reflectie en ontwikkeling laadt op de twee-
de factor (ook op de eerste, maar minder). De schaal ‘onderwijscompetenties’ heeft 
een alfa van .71, de schaal ‘competenties gericht op schoolorganisatie en ontwikke-
ling’ heeft een alfa van .75.  
 
 
6.5.2 Loopbaancompetenties 
 
Ook voor het werken aan de eigen loopbaan vinden veel leraren dat ze voldoende tot 
ruim voldoende bekwaam zijn. De leraren zijn echter hier wat minder uitgesproken 
dan over hun vermogen om goed onderwijs te verzorgen (6.5.1). Er is hier wat meer 
twijfel getuige de percentages in de kolom ‘in beperkte mate’. 
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Tabel 6.17 – De mate waarin leraren zich competent voelen om te werken aan activi-
teiten ter ontwikkeling van hun loopbaan, in procenten (n =139) 

  niet nauwe-
lijks 

in beperk-
te mate 

in vol-
doende 
mate 

in ruim 
voldoende 

mate 

a. onderhandelen over mijn arbeidsomstandigheden 4 12 25 47 12 
b. onderhandelen over mijn loopbaanwensen 2 8 18 53 19 
c. sturen van eigen loopbaan 1 3 24 55 16 
d. zicht op eigen kwaliteiten verwerven 1 1 16 58 24 
e. eigen wensen kenbaar maken 1 2 13 55 29 
 
 
De items over zich competent voelen om te werken aan de eigen loopbaan, vormen 
één factor. De schaal ‘loopbaancompetenties’ is ruimschoots intern betrouwbaar (alfa 
.89). 
In figuur 6.1 zijn de gemiddelden (en de verschillen) te zien van de drie competentie-
schalen.  
 
 
Figuur 6.1 – Gemiddelde scores van leraren op de drie competentiegebieden 
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6.6 Leerinfrastructuur voor professionele ontwikkeling 
 
Het werken aan onderwijs en aan de loopbaan kunnen bijdragen aan de professionele 
ontwikkeling van leraren. Maar in de school kunnen ook een specifieke leerinfrastruc-
tuur voor de professionele ontwikkeling worden gecreëerd. De schoolleiding heeft 
een aantal vragen hierover beantwoord. 
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Faciliteiten en instrumenten 
Uit tabel 6.18 blijkt dat volgens iets meer dan de helft van de schoolleiding binnen 
school voldoende tijd aanwezig is voor professionaliseringsactiviteiten. Op nagenoeg 
evenveel scholen is sprake van een duidelijke ondersteuningsstructuur voor leraren. 
Een uitgewerkt professionaliseringbeleid met plan is op 41 procent van de deelne-
mende scholen aanwezig. Het budget voor professionalisering vormt op bijna drie-
kwart van de scholen in het onderzoek geen probleem. 
 
 
Tabel 6.18 – Faciliteiten en instrumenten waarover de school beschikt, volgens direc-
teuren, in procenten (n= 101) 

 ja 

voldoende budget voor professionaliseringsactiviteiten 73 
voldoende tijd voor professionaliseringsactiviteiten  55 
  
peiling en analyse van individuele professionaliseringbehoeften 64 
duidelijke ondersteuningsstructuur voor leraren  57 
uitgewerkt professionaliseringsbeleid en plan 41 
  
scholingscoördinator 23 

 
 
Bij factoranalyse op de items van tabel 6.18 komen er twee factoren aan het licht. De 
eerste factor heeft te maken met faciliteiten (budget en tijd), de tweede met de organi-
satie van de professionalisering. ‘De scholingscoördinator’ laadt op geen van beide 
factoren, de aanwezigheid van een uitgewerkt scholingsbeleid laadt een beetje op de 
tweede factor (.31). Vanwege het diffuse beeld zijn er geen schalen gemaakt. 
 
Uitgangspunten bij professionaliserings- en personeelsbeleid  
Op alle voorgelegde uitgangspunten bij de inrichting van professionalisering en per-
soneelsbeleid wordt hoog gescoord (tabel 6.19). Zo vindt meer dan 95 procent van de 
directeuren dat op school gewerkt wordt aan het creëren van een prettige werkplek. 
Er blijken twee factoren ten grondslag te liggen aan de items. In tabel 6.19 zijn de 
items overeenkomstig geordend. De eerste factor is te benoemen als ‘mate van aan-
dacht in school voor people management’, de tweede is ‘de mate van streven in 
school naar kwaliteitsverbetering personeel’. De alfa’s zijn respectievelijk .70 en . 64. 
De gemiddelde schaalwaarden zijn 3,2 en 2,9. 
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Tabel 6.19 – Uitgangspunten op school bij de zorg voor het personeel volgens direc-
teuren, in procenten (n=98) 

niet of 
nauwelijks

in beperkte 
mate 

in voldoen-
demate 

in ruim 
voldoende 

mate 
 

beste uit mensen halen  0 6 72 21 
creëren prettige werkplek 0 3 49 48 
juiste man / vrouw op de juiste plaats 1 4 67 28 
motiveren van leraren 0 8 72 19 
     
streven naar excellente kwaliteit van leraren 0 16 67 16 
permanent verbeteren en leren van leraren  0 19 67 13 
tekorten in bekwaamheid aanpakken 1 26 60 13 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen in onderwijs 0 20 61 18 

 
 
Situatie op school bij scholing en professionalisering 
Als directeuren gevraagd wordt te kiezen uit een aantal tegenpolen blijkt voor het 
merendeel van de scholen te gelden dat de leerbehoeften direct verbonden zijn met 
het werk en niet met de persoonlijke wensen en ervaren lacunes (tabel 6.20). Verder 
is de professionalisering sterker gericht op het onderwijsproces en minder op de loop-
baanmogelijkheden. Dit is in overeenstemming wat men zou verwachten. 
 
 
Tabel 6.20 – Typering van de school bij scholing en professionalisering volgens 
directeuren, in procenten (n=100) 
 
 1 2 3 4 5  

3 22 43 31 1 expliciete aansturing door 
schoolleiding 

a. volledige zelfsturing 
 leraren 

b. leren als individu 0 2 26 59 13 leren met collega’s (team) 
c. persoonlijke wensen en 

ervaren lacunes centraal 0 6 34 53 7 leerbehoefte direct vervloch-
ten met werk 

d. leren binnen de school  5 19 49 24 3 leren via externe scholing / 
externe netwerken 

11 56 30 2 1 gericht op loopbaanmogelijk-
heden  

e. gericht op onderwijs-
proces  

 
 
Factoranalyse levert twee factoren en een inhoudelijk diffuus beeld op. De eerste 
factor wordt gedomineerd door item e, de tweede door item c. We hebben hier geen 
schaal gemaakt.  
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6.7 Organiseren van professionele ontwikkeling 
 
In het voorafgaande is een groot aantal aspecten aan bod gekomen die te maken heb-
ben met hoe de professionele ontwikkeling gestalte krijgt en hoe dit wordt beoordeeld 
door twee categorieën actoren. Dit heeft geleid tot een aantal schalen, zowel voor 
leraren als voor de schoolleiding. Aan de hand van deze schalen en de gemiddelde 
score daarop kunnen we nu als afsluiting van dit hoofdstuk een beschrijving geven 
van hoe professionele ontwikkeling is georganiseerd in de basisschool.  
Er worden twee leerrelevante mechanismen onderscheiden. Enerzijds is er het leren 
van werken aan onderwijs en anderzijds het leren van werken aan de loopbaan. De 
essentiële onderdelen voor het meten van leerrelevantie van beide processen zijn 
steeds: de speelruimte die wordt ervaren bij problemen, de mate van ondersteuning 
vanuit het actorennetwerk in school (collega’s en leiding) en de gerichte scholingsac-
tiviteiten die worden ingezet. 
 
Leraren 
We bespreken de uitkomsten aan de hand van de schalen die afgebeeld zijn in figuur 
6.2. In dit figuur staan de gegevens van de leraren. De gemiddelden van de schalen 
schommelen rond de 3,0. De waarde 3,0 staat voor ‘voldoende’. De schaalgemiddel-
den blijken niet noemenswaardig te verschillen tussen leraren die lesgeven aan on-
derbouw respectievelijk bovenbouw van de basisschool.  
 
 
Figuur 6.2 – Schaalgemiddelden voor leren van werken aan onderwijs en leren van 
werken aan respectievelijk verbreden van werkervaring en competentieontwikkeling, 
leraren 
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Uit figuur 6.2 komt naar voren dat het (leren van) werken aan onderwijs volgens 
leraren nauwelijks meer uit de verf komt dan het werken aan loopbaanmogelijkheden. 
De ondersteuning door collega’s is volgens leraren groter bij het werken aan onder-
wijs dan bij het werken aan loopbaanaspecten (te weten: verbreden werkervaring en 
competentieontwikkeling). De schoolleiding biedt zowel bij het werken aan onderwijs 
als bij het werken aan de loopbaan ondersteuning. 
 
Schoolleiding 
In figuur 6.3 staan de schaalgemiddelden voor de schoolleiding. De gemiddelde 
schaalwaarden liggen rond de 3.0 (‘voldoende’). Relatief hoog scoort het aanbieden 
van scholingsactiviteiten bij het aanpakken van problemen in het onderwijs.  
 
 
Figuur 6.3 – Schaalgemiddelden voor ondersteuning door de schoolleiding bij leren 
van werken aan onderwijs en leren van werken aan respectievelijk verbreden van 
werkervaring en competentieontwikkeling 

3,5

3,1
2,9

2,7 3,03,2

1,0

2,0

3,0

4,0

ondersteuning  onderwijs

coaching  onderwijs

aanbod scholing  onderwijs 

ondersteuning competentieontwikkeling

ondersteuning verbreding  werkervaring

wijze ondersteuning  loopbaan

 
 
Verder blijkt uit figuur 6.3 dat – in de perceptie van de schoolleiding – ze zowel 
ondersteuning bieden bij het leren van werken aan onderwijs (linker deel van de 
figuur) als bij het leren van werken aan loopbaanaspecten (rechter deel van de figuur). 
Wanneer leraren hulp nodig hebben bij een onderwijsprobleem, biedt de schoollei-
ding meer scholing aan dan dat ze de leraar coachen en begeleiden. 
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7 Professionele ontwikkeling in duplo: twee leerrelevante 
processen 

 
 
 
 
7.1 Vraagstelling 
 
In het voorafgaande is gebleken hoe we het organiseren van professionele ontwikke-
ling meten met een aantal schalen (voor leraren en schoolleiding). In dit hoofdstuk 
staat de vraag centraal of professionalisering in duplo plaatsvindt. In welke mate 
vindt de professionele ontwikkeling bij ‘werken aan onderwijs’ onafhankelijk plaats 
van ‘werken aan de loopbaan’? Deze vraag wordt op drie niveaus beantwoord: 
• op het niveau van leraren (7.2); 
• vanuit het perspectief van de schoolleiding (7.3); 
• op het niveau van de school (7.4). De gegevens van leraren en schoolleiding wor-

den samengevoegd tot gegevens op schoolniveau. Dan wordt de verhouding tussen 
beide processen opnieuw bestudeerd.  

 
 
7.2 Twee leerrelevante processen bij leraren 
 
We starten de analyses op basis van de gegevens van de leraren en de schalen die we 
hebben geconstrueerd. 
 
Samenhangen  
Voordat we de correlatiematrix in tabel 7.1 bespreken eerst een opmerking over de 
samenvoeging van schalen. De correlatie tussen ‘ondersteuning door collega’s bij 
verbreding van werkervaring’ en ‘ondersteuning door collega’s bij competentieont-
wikkeling’ is hoog, namelijk .84. De correlatie tussen ‘ondersteuning door schoollei-
ding bij verbreding van werkervaring’ en ‘ondersteuning door schoolleiding bij com-
petentieontwikkeling’ is eveneens hoog: .78. Vanwege deze sterke verbanden is 
besloten deze schalen (weer) samen te voegen tot de schaal ‘ondersteuning door col-
lega’s bij werken aan de loopbaan’ (schaalgemiddelde 2,75) en de schaal ‘ondersteu-
ning door schoolleiding bij werken aan de loopbaan’ (schaalgemiddelde 3,06).  
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Tabel 7.1 – Correlaties tussen de schalen van leraren, aantallen variëren van 106 tot 
en met 139 

 a b c d e f g h 

Leren van werken aan onderwijs         
a. speelruimte bij aanpak problemen in het onderwijs         
b. ondersteuning van collega’s bij onderwijsproblemen .51        
c. ondersteuning schoolleiding bij onderwijsproblemen .49 .68       
d. scholingsactiviteiten gericht op problemen met onderwijs .29 .33 .34      
         
Leren van werken aan de loopbaan         
e. aandacht school voor verbreding van werkervaring .27 .56 .41 .44     
f. aandacht school voor competentieontwikkeling .22 .42 .42 .22 .57    
g. ondersteuning door collega’s bij werken aan de loopbaan .27 .51 .69 .24 .51 .61   
h. ondersteuning door schoolleiding bij werken aan de loopbaan .27 .64 .51 .38 .87 .73 .66  
i. scholingsactiviteiten gericht op loopbaan .27 .48 .31 .50 .69 .30 .41 .63

 
 
In tabel 7.1 staan de correlaties tussen de lerarenschalen. We maken daarbij weer 
onderscheid in leren van werken aan onderwijs en leren van werken aan de loopbaan. 
In de tabel vallen enkele zaken op. Er is een heel hoge correlatie tussen ‘ondersteu-
ning door schoolleiding bij werken aan de loopbaan’ en ‘aandacht school voor ver-
breding van werkervaring’ (.87). Beide schalen meten kennelijk bijna hetzelfde. Ook 
andere correlaties zijn niet gering. Reden om de schalen aan een factoranalyse te 
onderwerpen.  
 
Twee leerrelevante processen 
Op de schalen voor het leren van werken aan onderwijs en het leren van werken aan 
de loopbaan (zie tabel 7.1) is factoranalyse gedaan (‘PAF’). Hierbij blijken drie facto-
ren naar voren te komen (niet in de tabel). De factorladingen laten zien dat de facto-
ren globaal overeenkomen met de processen werken aan onderwijs en werken aan de 
loopbaan. Daarom is opnieuw factoranalyse gedaan waarbij het aantal factoren op 
twee is gefixeerd. De uitkomsten (tabel 7.2) tonen dat de tweedeling leerrelevante 
ervaringen via werken in het onderwijs versus leerrelevante ervaringen via werken 
aan de loopbaan, goed te herkennen is. 
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Tabel 7.2 – Oplossing met twee factoren (gefixeerd) na varimaxrotatie, factorladin-
gen lager dan .40 zijn weggelaten, n = 88 

 proces factor 1 factor 2 

ondersteuning door schoolleiding bij werken aan de loopbaan loopbaan .91 - 
aandacht school voor verbreding van werkervaring  loopbaan .91 - 
scholingsactiviteiten gericht op loopbaan loopbaan .66 - 
aandacht school voor competentieontwikkeling  loopbaan .58 - 
scholingsactiviteiten gericht op problemen met onderwijs onderwijs - - 
ondersteuning schoolleiding bij onderwijsproblemen onderwijs - .92 
ondersteuning van collega’s bij onderwijsproblemen onderwijs .50 .68 
speelruimte bij aanpak problemen in het onderwijs onderwijs - .61 
ondersteuning door collega’s bij werken aan de loopbaan  loopbaan .48 .50 

 
 
De eerste factor staat voor ‘Leren van werken aan de loopbaan’ en de tweede voor 
‘Leren van werken aan onderwijs’10. 
We kunnen nu twee ‘superschalen’ voor de verdere analyses maken. Daarbij laten we 
wel twee schalen weg omdat ze niet eenduidig op een van beide factoren laden (‘on-
dersteuning door collega’s bij werken aan de loopbaan’, ‘scholingsactiviteiten gericht 
op problemen met onderwijs’). De nieuwe schalen hangen met elkaar samen: de 
correlatie is .55.  
 
 
Tabel 7.3 – Correlatie oorspronkelijke schalen met de combinatieschalen  

 leren van werken 
aan de loopbaan 

leren van werken
aan onderwijs 

a. speelruimte bij aanpak problemen in het onderwijs .30 .78 
b. ondersteuning van collega’s bij onderwijsproblemen .63 .89 
c. ondersteuning schoolleiding bij onderwijsproblemen .49 .86 
d. scholingsactiviteiten gericht op problemen met onderwijs 
 (niet in combinatieschaal) 

.46 .36 

   
e. aandacht school voor verbreding van werkervaring .91 .48 
f. aandacht school voor competentieontwikkeling .76 .42 
g. ondersteuning door collega’s bij werken aan de loopbaan 
 (niet in combinatieschaal) 

.64 .57 

h. ondersteuning door schoolleiding bij werken aan de loopbaan .95 .56 
i. scholingsactiviteiten gericht op loopbaan .78 .40 

 
                                                   
10  Een factoranalyse met obliminrotatie (dat is scheve rotatie van factoren) leidt tot dezelfde uitkom-

sten. De correlatie tussen de twee factoren is dan .57. 



De conclusie is dat er weliswaar twee sporen zijn waarlangs men leerrelevante erva-
ringen opdoet, maar dat deze processen toch ook een zekere samenhang vertonen 
(gezien hun correlatie .55). 
In tabel 7.3 staan de correlaties tussen de oorspronkelijke schalen met de nieuwe 
combinatieschalen. Zoals te verwachten, hangen de schalen vooral samen met de 
combinatieschaal waaraan ze een bijdrage leveren.  
 
 
7.3 Twee leerrelevante processen: schoolleiding  
 
Gebleken is dat bij leraren twee leerrelevante mechanisme te onderscheiden zijn. Of 
dat ook het geval is bij de schoolleiding, gaan we nu na. 
 
Correlaties 
De samenhangen tussen de verschillende directieschalen staan in tabel 7.4. De meeste 
correlaties liggen tussen de .30 en de .50.  
De schaal ‘wijze van ondersteuning door leiding bij loopbaanmogelijkheden’, corre-
leert relatief hoog. De schalen ‘aandacht school voor people management’ en ‘streven 
binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel’ hangen niet sterk samen met de 
eerste drie schalen die betrekking hebben op het onderwijsproces. 
 
 
Tabel 7.4 – Correlaties tussen schalen bij de schoolleiding, n varieert van 94 en 101 

 a b c d e f g 

Ondersteuning leren van werken aan onderwijs        
a. ondersteuning van leiding bij problemen met onderwijs 1       
b. coaching door leiding bij problemen met onderwijs .48 1      
c. aanbod scholing door leiding bij problemen met onderwijs .30 .25 1     
        
Ondersteuning leren van werken aan de loopbaan        
d. ondersteuning door leiding bij competentieontwikkeling van leraren.42 .38 .19     
e. ondersteuning door leiding bij verbreding van werkervaring .55 .33 .35 .52    
f. wijze ondersteuning door leiding bij loopbaanmogelijkheden .43 .48 .30 .70 .66   
        
Overig personeelsbeleid        
g. aandacht school voor people management .16 .21 .13 .27 .37 .37  
h. streven binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel .23 .22 .19 .41 .42 .46 .46 

 
 
Factoranalyse 
Factoranalyse (PAF) op de schalen van de schoolleiding (zie tabel 7.5) toont dat alle 
schalen op één factor laden. Daarbij is dus geen duidelijke scheidslijn te bespeuren 
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tussen ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs en ondersteuning bij leren 
van werken aan de loopbaan11.  
 
 
Tabel 7.5 – Factoranalyse schalen van de schoolleiding, n = 90 

 factor  

wijze ondersteuning door leiding bij loopbaanmogelijkheden .83 
ondersteuning van leiding bij problemen met onderwijs .65 
ondersteuning door leiding bij verbreding van werkervaring .76 
ondersteuning door leiding bij competentieontwikkeling van leraren .69 
coaching door leiding bij problemen met onderwijs .60 
aanbod scholing door leiding bij problemen met onderwijs .40 

 
 
Omdat we eerder bij leraren op empirische gronden besloten hebben tot twee combi-
natieschalen ‘leren van werken aan onderwijs’ en ‘leren van werken aan de loop-
baan’, hanteren we hier ook deze tweeslag. We verdelen de schalen van de schoollei-
ding over deze twee leerrelevante sporen. De aldus ontstane combinatieschalen bij 
directieleden heten: ‘ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs’ en ‘onder-
steuning bij leren van werken aan de loopbaan’.  
 
Deze nieuwe schalen correleren (niet in tabel). De correlatie tussen ondersteuning bij 
leren van werken aan onderwijs en de ondersteuning bij leren van werken aan de 
loopbaan is .56. Een redelijk hoge samenhang. Deze samenhang ligt in dezelfde orde 
van grootte als die tussen de combinatieschalen bij leraren12. 
 
 

 
                                                   
11 Er is ook factoranalyse gedaan op alle schalen van de directie inclusief de schalen ‘aandacht school 

voor people management’ en ‘streven binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel’. Daaruit 
blijkt dat de twee laatstgenoemde schalen samen één afzonderlijke factor vormen ten opzichte van 
de schalen die betrekking hebben op onderwijs en op de loopbaan. 

12 De correlatie tussen de schaal ‘ondersteuning bij het leren van werken aan onderwijs’ en ‘aandacht 
in school voor people management’ is .23 en met ‘streven binnen school naar kwaliteitsverbetering 
personeel’ is dat .29.  

 De correlatie tussen de schaal ‘Ondersteuning bij leren van werken aan de loopbaan‘ en ‘aandacht 
voor people management’ is .38 en met ‘streven binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel’ 
is de correlatie .49. Deze correlaties zijn hoger dan bij de ondersteuning bij het leren van werken 
aan onderwijs. Waarschijnlijk komt dit omdat de inhoudelijke overeenkomst tussen deze schalen 
groter is. 



7.4 Twee leerrelevante processen: schoolniveau 
 
In het voorafgaande zijn de analyses gericht geweest op de afzonderlijke data van 
leraren en van de schoolleiding als individuen. Nu gaan we een stapje verder door 
analyses op schoolniveau uit te voeren. Daarvoor zijn per school de schaalgegevens 
van de leraren gemiddeld (als er twee respondenten waren), waarna de schalen van de 
schoolleiding aan het bestand zijn toegevoegd. Deze samenvoeging leidt er toe dat we 
van 68 basisscholen gegevens hebben van zowel de schoolleiding als van één of twee 
leraren.  
 
Schaalgemiddelden  
In tabel 7.6 zijn de schaalgemiddelden te zien van de scores op het niveau van de 
school.  
In het vervolg beperken we ons tot de combinatieschalen gericht op het leren van 
werken aan onderwijs / de loopbaan en de ondersteuning daarbij door de schoollei-
ding.  
 
 
Tabel 7.6 – Schalen van leraren en schoolleiding op schoolniveau, gemiddelden en 
standdeviaties 

 gemid-
delde 

standaard- 
deviatie 

aantal 
scholen 

leren van werken aan onderwijs (leraren) 3,16 0,39 62 
leren van werken aan de loopbaan (leraren) 3,08 0,50 68 
    
ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs (directeuren) 3,07 0,40 68 
ondersteuning bij leren van werken aan de loopbaan (directeuren) 2,95 0,45 68 
    
aandacht school voor people management (directeuren) 3,21 0,40 67 
streven binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel (directeuren) 2,98 0,42 67 

 
 
Correlaties tussen de schalen 
In tabel 7.7 staan de intercorrelaties tussen de schalen. De samenhang op schoolni-
veau tussen ‘leren van werken aan onderwijs’ en ‘leren van werken aan de loopbaan’ 
volgens de leraren is niet erg hoog .31, maar is wel statistisch significant. Deze corre-
latie valt lager uit dan wanneer de gegevens van de leraren afzonderlijk worden ge-
analyseerd (zie 7.2, daar is de correlatie .55). Toch kunnen we stellen dat ook als de 
school de eenheid van analyse is, het leren van werken aan onderwijs en leren van 
werken aan de loopbaan vanuit het perspectief van leraren te onderscheiden processen 
zijn. 
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De samenhang tussen ‘ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs’ en ‘onder-
steuning bij leren van werken aan de loopbaan’ (door de schoolleiding) is .54 en komt 
daarmee nagenoeg overeen met de waarde die we eerder vonden bij het groter aantal 
directieleden (voordat gegevens van leraren en schoolleiding werden samengevoegd 
tot schoolniveau, zie 7.3).  
 
 
Tabel 7.7 – Correlaties op schoolniveau tussen schalen voor leren van werken aan 
onderwijs en leren van werken aan de loopbaan en de ondersteuning daarvan, aantal 
scholen varieert tussen 61 en 68 

 a b c d e 

a. leren van werken aan onderwijs (leraren)      
b. leren van werken aan de loopbaan (leraren) .31     
c. ondersteuning werken aan onderwijs (directeuren) -.03 .29    
d. ondersteuning werken aan de loopbaan (directeuren) -.05 .39 .54   
      
e. aandacht school voor people management (directeuren) .01 .12 .18 .35  
f. streven binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel (directeuren) -.04 .06 .23 .45 .52 
 
(correlaties van .25 en hoger zijn significant bij deze aantallen) 
 
 
7.5 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is zowel op het niveau van leraren, van de schoolleiding en op het 
(samengevoegde) niveau van de school gebleken dat er twee te onderscheiden proces-
sen zijn waarlangs leraren (leerrelevante) ervaringen opdoen. Er is de route van het 
‘leren van werken aan het onderwijs’ en het spoor van ‘leren van werken aan de loop-
baan’.  
De vraag waarmee dit hoofdstuk begon, kan dus positief worden beantwoord: profes-
sionele ontwikkeling kan in duplo plaatsvinden.  
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8 Leren van werken aan onderwijs en loopbaan: verklaren 
van competenties? 

 
 
 
 
8.1 Vraagstelling 
 
De centrale hypothese is dat de competenties van leraren verklaard kunnen worden 
door de leerrelevante ervaringen die leraren (kunnen) opdoen bij werken aan onder-
wijs en werken aan de loopbaan en de ondersteuning en faciliteiten die ze daarbij 
ervaren. Een belangrijke facet daarbij is of de ervaringen in het onderwijs respectie-
velijk in de loopbaan een specifieke bijdrage leveren aan de competenties van leraren. 
Daarmee worden in dit hoofdstuk twee vraagstellingen zoals weergegeven in hoofd-
stuk 1 behandeld, namelijk: 
• In welke mate verklaren de twee processen voor professionele ontwikkeling de 

competenties van leraren? 
• In welke mate hangen deze processen voor professionele ontwikkeling samen met 

de onderwijsopbrengsten van de school? 
 
De analyses hebben op twee niveaus plaatsgevonden: op het niveau van leraren (8.2) 
en op het niveau van de school waarbij de gegevens van leraren en schoolleiding zijn 
samengevoegd (8.3). 
 
 
8.2 Verklaren van competenties op lerarenniveau 
 
Correlaties 
We kijken eerst naar de afzonderlijke samenhangen.  
De correlatie tussen de onderwijscompetenties en de competenties gericht op de 
schoolorganisatie en de eigen ontwikkeling bedraagt .54 (niet in tabel). Er is ook een 
verband tussen competenties gericht op de schoolorganisatie en de eigen ontwikke-
ling en de loopbaancompetenties (.45). 
In tabel 8.1 staan de correlaties van de drie competenties met de gecombineerde (en 
de oorspronkelijke deel) schalen: leren van werken aan onderwijs en leren van wer-
ken aan de loopbaan. Deze schalen vormen het uitgangspunt voor de analyses. De 
correlaties van de drie competentieschalen met de andere schalen zijn doorgaans niet 
erg hoog. De onderwijscompetenties vertonen nauwelijks of geen verband met de 
gecombineerde schalen, de loopbaancompetenties correleren wel met leren van wer-
ken aan onderwijs (.32) en werken aan de loopbaan (.49). 
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Tabel 8.1 – Correlaties tussen schalen leren van werken aan onderwijs en leren van 
werken aan loopbaan en competenties van leraren, het aantal leraren varieert van 
106 tot en met 139 

  onderwijs- 
competenties 

competenties 
school-

organisatie en 
ontwikkeling 

loopbaan- 
competenties 

Leren van werken aan onderwijs (gecombineerde schaal) -.01 .17 .32 
.10 .13 .23 • speelruimte bij aanpak problemen in het onderwijs 

-.01 .17 .31 • ondersteuning van collega’s bij onderwijsproblemen 
-.05 .12 .28 • ondersteuning schoolleiding bij onderwijsproblemen 
.15 .05 .25 • scholingsactiviteiten gericht op problemen met on-

derwijs 
    
Leren van werken aan de loopbaan (gecombineerde 
schaal) 

.08 .25 .49 

.05 .19 .43 • aandacht school voor verbreding van werkervaring 

.06 .25 .37 • aandacht school voor competentieontwikkeling 

.07 .20 .46 • ondersteuning door collega’s bij werken aan de 
loopbaan 

.11 .21 .52 • ondersteuning door schoolleiding bij werken aan de 
loopbaan 

.05 .17 .31 • scholingsactiviteiten gericht op loopbaan 

 
 
Multiple regressieanalyse 
Zijn de competenties van leraren te verklaren door de (leerrelevante) ervaringen die 
leraren opdoen door te werken aan onderwijs en door bezig te zijn met hun loopbaan? 
In tabel 8.2 staan de uitkomsten van de multiple regressieanalyse waarbij geprobeerd 
wordt de competenties van leraren te verklaren. Onderwijscompetenties en competen-
ties gericht op de schoolorganisatie en eigen ontwikkeling blijken niet verklaard te 
kunnen worden met de schalen uit de lerarenlijst. De verklaarde variantie is nagenoeg 
nihil. De gestandaardiseerde coëfficiënten zijn niet significant.  
De loopbaancompetenties daarentegen blijken wel – tot op bepaalde hoogte – te ver-
klaren (19 procent variantie verklaard): naarmate er meer leren van werken aan de 
loopbaan mogelijk is, vinden leraren zich competenter op dit vlak. De bètacoëfficiënt 
is betrekkelijk hoog namelijk .33.  
De mate van ‘leren van werken aan onderwijs’ is net niet significant (p = .07). Ach-
tergrondkenmerken van de leraar (lesgeven aan onder- of bovenbouw, het aantal jaren 
onderwijservaring en aantal taken naast lesgeven) blijken hier geen (significant) ge-
wicht in de schaal te leggen. 
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Tabel 8.2 – Regressie-analyse (methode Enter13) gestandaardiseerde coëfficiënten 
(bèta’s) en verklaarde variantie op lerarenniveau (n = 110) 
 

 
onderwijs-

competenties 
competenties  

schoolorganisatie en 
ontwikkeling 

loopbaan-
competenties 

bouw  .10 -.02 .04 
aantal taken naast het lesgeven -.09 .12 .12 
onderwijservaring .12 .04 .03 
leren van werken aan onderwijs -.04 .10 .18 (p=.07) 
leren van werken aan de loopbaan .05 .14 .33 (p=.001) 

verklaarde variantie (adj.) 0 .02 .19 

 
 
8.3 Verklaren van competenties op schoolniveau  
 
We herhalen de bovenstaande analyses maar dan op schoolniveau. Dat betekent dat 
de gegevens van leraren van dezelfde school zijn geaggregeerd en dat de gegevens 
van de schoolleiding daaraan zijn gekoppeld. Dit laatste houdt in dat naast de eigen 
beleving van de geboden ruimte in leren van werken aan onderwijs en bij leren van 
werken aan de loopbaan, de mate van ondersteuning door de schoolleiding bij beide 
processen is toegevoegd. Bovendien zijn nog twee schalen bij de analyses betrokken 
die te maken hebben met personeelsbeleid (aandacht voor people management en 
aandacht voor kwaliteitsverbetering personeel).  
Voordat we de uitkomsten van de analyses presenteren wijzen we nog naar de gemid-
delden van de competentieschalen op schoolniveau (tabel 8.3). Deze komen overeen 
met de waarden voor de leraren afzonderlijk (zie figuur 6.1). 
 
 
Tabel 8.3 – Schalen voor competenties van leraren op schoolniveau, gemiddelden en 
standdeviaties, aantal scholen 68 

 gemiddelde standaarddeviatie

onderwijscompetenties leraren 4,44 0,34 
competenties gericht op schoolorganisatie en ontwikkeling 4,23 0,45 
loopbaancompetenties leraren 3,89 0,60 

 
 

 
                                                   
13  Stepwise-regressie levert geen andere uitkomsten op. 



In tabel 8.4 staan de correlaties tussen diverse schalen met de competentieschalen na 
aggregatie op schoolniveau. De correlaties zijn niet hoog.  
De correlatie tussen onderwijscompetenties en competenties gericht op schoolorgani-
satie en ontwikkeling (niet in de tabel) is wel aanzienlijk .63 (nog iets hoger dan de 
intercorrelatie op lerarenniveau). Het verband tussen competenties gericht op de 
schoolorganisatie en de eigen ontwikkeling en de loopbaancompetenties is .42 (op 
lerarenniveau .45). 
 
 
Tabel 8.4 – Correlaties op schoolniveau tussen diverse schalen en competentiescha-
len, het aantal scholen varieert tussen 61 en 68 

  onderwijs- 
competenties 

competenties 
schoolorganisatie 
en ontwikkeling 

loopbaan-
competenties 

leren van werken aan onderwijs (leraren) -.08 -.05 .16 
leren van werken aan de loopbaan (leraren) .05 .07 .43 
ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs 
(schoolleiding) 

.13 .27 .23 

ondersteuning bij leren van werken aan de loop-
baan (schoolleiding) 

.13 .19 .13 

    
aandacht school voor people management 
(schoolleiding) 

.10 -.07 .02 

streven binnen school naar kwaliteitsverbetering 
personeel (schoolleiding) 

.20 .10 .04 

 
(correlaties van .25 en hoger zijn significant bij deze aantallen) 
 
 
Multiple regressieanalyse schoolniveau 
In tabel 8.5 staan de uitkomsten van de regressie-analyses van de data op schoolni-
veau. Wat de correlaties (tabel 8.4) al doen vermoeden, wordt bevestigd. De onder-
wijscompetenties en de competenties gericht op de schoolorganisatie en loopbaan-
competenties kunnen niet verklaard worden aan de hand van de schalen leren van 
werken aan onderwijs en leren van werken aan de loopbaan noch met de overige 
schalen. De verklaarde variantie is – net als bij de uitkomsten op lerarenniveau –
vrijwel nihil. 
De loopbaancompetenties blijken wèl enigszins verklaard te kunnen worden (18 
procent verklaarde variantie). Ook hier is er één schaal die een significante bijdrage 
levert: leren van werken aan de loopbaan (bèta .51). De overige schalen leveren geen 
significante bijdrage.  
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Tabel 8.5 – Regressie-analyse (methode Enter14) gestandaardiseerde bèta-coëffi-
ciënten en verklaarde variantie op schoolniveau, aantal scholen 61 
 

 
onderwijs-

competenties 
competenties 

schoolorganisatie 
en ontwikkeling 

loopbaan-
competenties 

leren van werken aan onderwijs (leraren) -.06 -.04  .02 
leren van werken aan de loopbaan (leraren) .04 .01  .51 (p =.001)
    
ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs 
(schoolleiding) .12 .19  .22 

ondersteuning bij leren van werken aan de loopbaan 
(schoolleiding) .03 .18  -.24 

    
aandacht school voor people management 
(schoolleiding) -.04 -.27  -.08 

streven binnen school naar kwaliteitsverbetering 
personeel (schoolleiding) .18 .12  .10 

verklaarde variantie (adj.) 0 .04  .18 

 
 
Het bijzondere van de analyses op schoolniveau is dat een aantal schalen extra wordt 
opgenomen die betrekking hebben op personeelsbeleid (zoals beoordeeld door de 
schoolleiding). Het was de bedoeling dat deze toevoeging de verklaringskracht zou 
vergroten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn: er is geen toegevoegde waarde. Een 
mogelijk beperkende factor is dat het aantal analyse-eenheden geslonken is tot 61 
scholen. 
 
We concluderen dat zowel bij de analyse op niveau van de leraren als op schoolni-
veau hetzelfde patroon wordt waargenomen. Het is alleen mogelijk de loopbaancom-
petenties van leraren enigszins te verklaren. De enige schaal die daarbij ter zake doet, 
is ‘leren van werken aan de loopbaan’. Dit verband ligt inhoudelijk in de lijn van de 
verwachting. 
 
 
8.4 Professionalisering, competenties en schooleffectiviteit  
 
Een deelvraag van het onderzoek is of er een samenhang is tussen (varianten van) 
professionalisering en de onderwijsopbrengsten van scholen. Dat is onderzocht door 
de schooleffectiviteit op het gebied van taal en rekenen (toetsen Primacohort) in ver-
band te brengen met onder meer de schalen voor leren van werken aan onderwijs, 
leren van werken aan de loopbaan en de diverse competenties. Is het zo dat op scho-
 
                                                   
14  Stepwise-regressie levert nagenoeg dezelfde uitkomsten op. 



len waar meer kansen liggen voor professionele ontwikkeling via onderwijs- en loop-
baanactiviteiten en waar de competenties van leraren meer ontwikkeld zijn, sprake is 
van grotere effectiviteit, gemeten aan de hand van de prestaties van leerlingen? 
 
Berekening schooleffectiviteit 
Bij de bepaling van de schooleffectiviteit is uitgegaan van de prestaties van de leer-
lingen op taal en rekenen in groep 8. In eerste instantie is voor de groep 8 leerlingen 
(in de zogeheten referentiesteekproef van het Primacohort) het gemiddelde berekend 
voor de vijf SES-categorieën (sociaaletnische status). Vervolgens is van de behaalde 
score van elke leerling in groep 8 op de daadwerkelijk aan het onderzoek deelnemen-
de scholen het naar SES overeenkomstige gemiddelde afgetrokken. Deze verschilsco-
re is ofwel positief, dan heeft de leerling het beter gedaan dan gemiddeld in zijn SES-
categorie, ofwel negatief, dan heeft hij/zij slechter gescoord. Per school is het gemid-
delde van deze verschilscores berekend als maat voor de effectiviteit van de school. Is 
het gemiddelde van de verschilscores van een school positief dan is deze school erin 
geslaagd de leerlingen beter te laten presteren dan men op basis van de achtergrond 
van de leerling zou hebben verwacht en noemen we deze school effectief. 
In tabel 8.6 staat de gemiddelde verschilscore als maat voor de effectiviteit van de 
school op het gebied van taal en rekenen. De gemiddelden duiden erop dat de scholen 
die deelnemen aan dit onderzoek effectief zijn voor taal en rekenen. De correlatie 
tussen de schooleffectiviteit voor taal met de effectiviteit voor rekenen is in onze 
onderzoeksgroep .49. 
 
 
Tabel 8.6 – Schooleffectiviteit taal en rekenen, gemiddelde verschilscore 

 gemiddelde standaard- 
deviatie 

aantal scholen 

schooleffectiviteit taal 1,44 12,72 67 
schooleffectiviteit rekenen 0,35 3,59 66 

 
 
Correlaties en regressie 
In tabel 8.7 staan de correlaties tussen de belangrijkste schalen in ons onderzoek en 
beide effectiviteitsscores. Eén blik op de tabel leert dat alle correlaties laag en niet 
significant zijn. Regressie-analyse om de schooleffectiviteitsscores te verklaren met 
de diverse schalen, levert geen betekenisvolle uitkomsten op.  
We concluderen dat de schooleffectiviteit niet te verklaren is met de variabelen in ons 
onderzoek die zich richten op het opdoen van leerrelevante ervaringen door leraren. 
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Tabel 8.7 – Correlaties op schoolniveau tussen diverse schalen en schooleffectiviteit-
scores, aantal scholen varieert van 61 tot 68 

  effectiviteit 
taal 

effectiviteit 
rekenen 

leren van werken aan onderwijs (leraren) .23 .14 
leren van werken aan de loopbaan (leraren) -.03 .00 
ondersteuning bij leren van werken aan onderwijs (schoolleiding) .05 .14 
ondersteuning bij leren van werken aan de loopbaan (schoolleiding) .17 .18 
   
aandacht school voor people management (schoolleiding) .09 .06 
streven binnen school naar kwaliteitsverbetering personeel (schoolleiding) .18 .13 
      
onderwijscompetenties leraren .17 .16 
competenties gericht op schoolorganisatie en ontwikkeling .02 .02 
loopbaancompetenties leraren -.08 -.14 
 
(correlaties van .25 en hoger zijn significant bij deze aantallen) 
 
 
8.5 Conclusies  
 
In dit hoofdstuk stond de vraag centraal in welke mate de twee onderscheiden proces-
sen of mechanismen van invloed zijn op de competenties van leraren en de effectivi-
teit van de school.  
Uit de analyses komt naar voren dat de onderwijscompetenties en de competenties 
gericht op de schoolorganisatie en ontwikkeling niet te verklaren zijn door het leren 
van werken aan onderwijs noch door het leren van werken aan de loopbaan. De 
schooleffectiviteit hangt er evenmin mee samen. 
Alleen de ontwikkeling van loopbaancompetenties blijkt samen te hangen met de 
mate waarin leraren kunnen leren van werken aan de loopbaan. Het leren van werken 
aan onderwijs heeft er geen invloed op. 
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9  Uitkomsten en conclusies  
 
 
 
 
9.1 Inleiding 
 
Voor deze studie zijn de volgende vraagstellingen richtinggevend geweest (hoofdstuk 
1). 
1 Is er theoretische onderbouwing (nationaal/internationaal) voor diversiteit in pro-

cessen of mechanismen waarlangs professionele ontwikkeling in scholen kan 
plaatsvinden?  

2  Zijn er verschillende processen van professionele ontwikkeling in basisscholen te 
herkennen, hoe zijn deze te karakteriseren en hoe verhouden ze zich ten opzichte 
van elkaar? 

3  In welke mate verklaren deze processen van professionele ontwikkeling de compe-
tenties van leraren? 

4. In welke mate hangen deze processen van professionele ontwikkeling samen met 
de onderwijsopbrengsten van de school? 

 
Om antwoord te verkrijgen op deze onderzoeksvragen is een inhoudelijk kader gepre-
senteerd. Verder is de literatuur verkend en zijn secundaire data-analyses gedaan. 
Uitgaande van de theoretische onderbouwing zijn de leerrelevante processen geopera-
tionaliseerd tot een onderzoeksmodel (zie figuur 9.1) en zijn via een survey data 
verzameld bij basisscholen. Aan het survey deden 121 scholen met 143 leraren en 101 
directeuren deel. De responsgroep is niet representatief.  
 
 
Figuur 9.1 – Het gehanteerde onderzoeksmodel 
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9.2 Belangrijkste uitkomsten 
 
We presenteren de uitkomsten van deze studie geordend naar bovengenoemde vraag-
stellingen. 
 
 
9.2.1 Theoretische onderbouwing 
 
Is er theoretische onderbouwing voor diversiteit in processen waarlangs professione-
le ontwikkeling in scholen kan plaatsvinden?  
Uit de verkenning van de literatuur is gebleken dat in studies naar professionele ont-
wikkeling ofwel het perspectief van onderwijsverbetering wordt gehanteerd ofwel het 
perspectief van de loopbaan of de onderwijsarbeidsmarkt. Een integrale of tweespori-
ge invalshoek is in de literatuur niet aangetroffen. 
De leernetwerktheorie (Van der Krogt, 2007) is gepresenteerd als inhoudelijk funda-
ment voor het onderscheiden van processen met professionaliseringspotentieel. De 
leernetwerktheorie gaat uit van de school als organisatie die bestaat uit een netwerk 
van actoren. Het actornetwerk is van aanzienlijke invloed op de wijze waarop proces-
sen binnen de school gestalte krijgen. De theorie onderscheidt drie processen: onder-
wijs uitvoeren en veranderen, personeelsdoorstroming (HRM) en het creëren van 
leertrajecten (HRD).  
De professionele ontwikkeling van leraren is theoretisch te beschouwen vanuit deze 
processen waarin leraren als actor participeren. Door hieraan deel te nemen doen 
leraren leerrelevante ervaringen op. Hierdoor kunnen leraren leren waarbij ze hun 
actietheorieën over onderwijs en loopbaan verder aanscherpen en ontwikkelen. De 
leernetwerktheorie gaat er vanuit dat ieder proces andere kenmerken heeft, dat de 
dynamiek tussen actoren varieert per proces en dat er sprake is van andere ondersteu-
nende structuren. De verwachting is dat scholen verschillen in de vormgeving van 
deze processen.  
 
In de leernetwerktheorie wordt onderscheid gemaakt in drie leerrelevante processen, 
het onderhavige onderzoek (voor het onderzoeksmodel zie figuur 9.1) heeft zich 
geconcentreerd op twee processen waarin leraren leerrelevante ervaringen opdoen. 
Deze processen worden aangeduid als ‘leren van werken aan onderwijs’ en ‘leren van 
werken aan de loopbaan’. Er is dus gekozen voor leerrelevante ervaringen die leraren 
opdoen in directe relatie met hun onderwijs en loopbaan. Daarbij bestuderen we het 
derde proces, het creëren van leertrajecten, niet als afzonderlijk gegeven, maar alleen 
voor zover deze leertrajecten direct bijdragen aan en afgestemd zijn op het leren door 
werken aan onderwijs en het leren door werken aan de loopbaan.  
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De hypothese luidt dat beide processen te onderscheiden zijn, dat ze min of meer 
onafhankelijk van elkaar verlopen en dat ze op uiteenlopende wijze van invloed zijn 
op wat leraren leren, hier opgevat als competenties van leraren. 
 
 
9.2.2 Professionele ontwikkeling in duplo 
 
Zijn er verschillende processen voor professionele ontwikkeling in basisscholen te 
herkennen, hoe zijn deze te karakteriseren en hoe verhouden ze zich ten opzichte van 
elkaar? 
In een secundaire analyse van data uit een eerder onderzoek naar professionalisering 
(hoofdstuk 4) kwam naar voren dat in scholen competentieontwikkeling langs twee 
onafhankelijke lijnen verloopt: door activiteiten in de context van personeelszorg en 
door activiteiten in het kader van onderwijsverbetering. Dat heeft een eerste indicatie 
gegeven dat het zinvol is verschillende sporen voor professionele ontwikkeling te 
onderscheiden. 
 
Operationalisatie  
In het survey voor de onderhavige studie zijn twee processen om leerrelevante erva-
ringen op te doen geoperationaliseerd. Het eerste spoor ‘leren door werken aan on-
derwijs’ gaat er vanuit dat een leraar regelmatig problemen tegenkomt bij het geven 
van onderwijs die moeten worden aangepakt. De mate waarin hierbij leerrelevante 
ervaringen opgedaan kunnen worden, is geoperationaliseerd door de speelruimte die 
de leraar ervaart om zijn onderwijsproblemen op te lossen, de ondersteuning van 
collega’s en schoolleiding (actorennetwerk) en de mate van gerichte scholing hierbij. 
Het tweede spoor bestaat uit de mate van betrokkenheid van de leraar bij het werken 
aan zijn positie in de schoolorganisatie en aan zijn loopbaan. Dat is geoperationali-
seerd door de aandacht die de school besteedt aan het verbreden van de werkervaring 
en aan het bevorderen van competentieontwikkeling. Verder horen daartoe de onder-
steuning die de leraar krijgt van collega’s en schoolleiding bij het werken aan de 
loopbaan en de mate waarin gerichte scholingsactiviteiten op dit vlak worden gebo-
den. 
 
Feitelijke processen in school 
Uit de schaalscores op basis van het survey blijkt dat het leren van werken aan on-
derwijs volgens leraren iets meer uit de verf komt dan het leren van werken aan loop-
baanmogelijkheden. De ondersteuning door collega’s is volgens leraren groter bij 
leren van werken aan onderwijs dan bij het werken aan loopbaanaspecten. De school-
leiding biedt zowel bij het werken aan onderwijs als bij het werken aan de loopbaan 
ondersteuning. 
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Twee processen? 
De perceptie van de diverse, eerder genoemde facetten van beide potentiële leerrele-
vante processen is gemeten bij leraren en bij de schoolleiding. In het geval van de 
schoolleiding gaat het om de geboden ondersteuning bij deze processen. Zowel voor 
leraren als voor de schoolleiding heeft dit geleid tot een aantal schalen voor elk van 
beide leerrelevante sporen. Uit diverse factoranalyses van al deze schalen samen, 
bleek dat de schalen voor ‘leren van werken aan onderwijs’ te onderscheiden zijn van 
schalen voor ‘leren van werken aan de loopbaan’. Dit patroon was te herkennen op 
drie niveaus: bij analyse van a) de schalen van de leraren, b) de schalen van de 
schoolleiding en c) bij de analyse van de schalen op schoolniveau waarbij de gege-
vens van leraren en van de schoolleiding zijn samengevoegd. Daarmee is op alle 
analyseniveaus gebleken dat er twee processen zijn aan te wijzen. Deze processen 
zijn te onderscheiden, maar verlopen niet volstrekt gescheiden van elkaar. Er is een 
redelijk sterke samenhang (correlatie is .55 bij leraren). 
Hiermee is de hypothese dat leraren op ten minste twee manieren (leerrelevante) 
ervaringen kunnen opdoen aannemelijk gemaakt. Het is mogelijk om al werkend aan 
de uitvoering en verandering van onderwijs leerrelevante ervaringen te verwerven. 
Ook is het mogelijk door te werken aan de eigen loopbaan ervaringen op te doen die 
leerpotentieel hebben. Geheel onafhankelijk van elkaar verlopen beide sporen echter 
niet. 
 
9.2.3 Competenties 
 
In welke mate verklaren de processen voor professionele ontwikkeling de competen-
ties van leraren? 
Leraren hebben de mate van hun beheersing van diverse competenties beoordeeld. De 
overgrote meerderheid taxeert de eigen bekwaamheden als voldoende tot ruim vol-
doende. De competenties gericht op onderwijs geven worden als beste beoordeeld, 
gevolgd door competenties gericht op de schoolorganisatie en de eigen ontwikkeling. 
De loopbaancompetenties zijn volgens de leraren zelf relatief het minst ontwikkeld. 
Uit de analyses blijken de onderwijscompetenties en de competenties gericht op de 
schoolorganisatie en eigen ontwikkeling niet te verklaren door het leren van werken 
aan onderwijs noch door het leren van werken aan de loopbaan. In de discussie in 9.3 
wordt dit opmerkelijke resultaat tegen het licht gehouden. 
De beheersing van loopbaancompetenties kan wel – ten dele – verklaard worden. De 
mate waarin leraren deze competenties onder de knie hebben, hangt samen met het 
leren van werken aan de loopbaan. Leren van werken aan de loopbaan staat voor een 
complex aan ervaringen zoals de leraar die percipieert: de mate van aandacht in de 
school voor verbreding van werkervaring en competentieontwikkeling, de gepercipi-
eerde ondersteuning door de schoolleiding daarbij en scholingsactiviteiten gericht op 
de loopbaan. De mate waarin de schoolleiding zelf aangeeft het leren van werken aan 
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de loopbaan te ondersteunen, is verrassend genoeg niet van invloed op deze loop-
baanbekwaamheden. De ondersteuning zoals gezien door de bril van de schoolleider 
voegt kennelijk niet iets toe aan de verklaringskracht van leren van werken aan de 
loopbaan zoals leraren dat ervaren. Ook het complex van ervaringen rond het leren 
van werken aan onderwijs heeft geen invloed op deze loopbaancompetenties. 
 
Het onderzoek heeft opgeleverd dat één van de potentiële leerrelevante processen die 
we onderscheiden, van invloed is: leraren die bredere ervaringen opdoen bij het leren 
van werken aan de loopbaan, schrijven zichzelf meer loopbaancompetenties toe. 
Daarmee is duidelijk geworden dat leren via werken aan de loopbaan vruchten af-
werpt voor de leraar wat betreft zijn loopbaancompetenties. Leraren die aangeven dat 
ze zich gestimuleerd voelen binnen school wat betreft hun loopbaanmogelijkheden, 
rapporteren dat ze zich bekwamer vinden op loopbaangebied dan leraren die zich 
minder voelen uitgedaagd. Een stimulerend klimaat doet er kennelijk toe. 
 
 
9.2.4 Schooleffectiviteit 
 
In welke mate hangen de processen voor professionele ontwikkeling samen met de 
onderwijsopbrengsten van de school? 
De onderwijsopbrengst is gemeten in de vorm van schooleffectiviteit, uitgaande van 
toetsgegevens voor taal en rekenen van leerlingen in groep 8 van de basisschool. De 
aldus gemeten schooleffectiviteit blijkt niet te verklaren met de variabelen in ons 
onderzoek die zich richten op het opdoen van leerrelevante ervaringen door leraren.  
Men zou kunnen denken aan een causale keten die globaal als volgt loopt: leerrele-
vante ervaringen → verwerven van (onderwijs)competenties → onderwijsopbrengst. 
Binnen deze logische keten spelen tal van mechanismen een rol die we niet onder-
zocht hebben. In ons onderzoek vinden we met de door ons gehanteerde variabelen 
geen empirische aanwijzingen voor de relatie tussen de schakels in deze keten. Ook in 
veel ander onderzoek blijkt dat het verband tussen professionalisering en onderwijs-
opbrengsten niet aantoonbaar is 
 
 
9.3 Discussie  
 
Het onderzoek  
De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig van een beperkte groep leraren en 
directieleden van een niet-representatieve groep scholen. Hierdoor zijn geen generali-
serende opmerkingen te maken over de gang van zaken bij professionele ontwikke-
ling in basisscholen. Voor de studie van relaties tussen variabelen is de niet-
representativiteit minder een bedreiging. De hier getrokken conclusies hebben wel 
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een voorlopig karakter. In breder opgezette vervolgstudies zou de differentiële wer-
king van leerrelevante processen nader moeten worden getoetst. 
 
Leerrelevante ervaringen: echt leerrelevant? 
In de leernetwerkbenadering is dikwijls sprake van ‘kunnen’: beroepsbeoefenaren 
kunnen leren van ervaringen. In dit onderzoek hebben we de speelruimte bij het op-
lossen van onderwijsproblemen en de ervaren ondersteuning en scholingsmogelijkhe-
den daarbij, als indicatoren beschouwd voor het opdoen van leerrelevante ervaringen. 
Maar het hebben en ervaren van speelruimte en gerichte steun is één ding, die ruimte 
daadwerkelijk benutten is een tweede. Voordat er sprake kan zijn van leren, moet de 
leraar bijvoorbeeld via reflectie betekenis geven aan opgedane ervaringen. Ook de 
intenties en motivatie van de leraar spelen waarschijnlijk een rol. Deze psychologi-
sche processen zijn buiten het onderzoek gebleven. 
We vonden in dit onderzoek dat er twee sporen te onderscheiden zijn waarlangs lera-
ren verschillende soorten ervaringen opdoen. Deze ervaringen zijn als potentieel 
leerrelevant aangeduid. Maar of het leren ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen, 
is via deze studie maar ten dele aangetoond omdat er slechts een enkele relatie ge-
vonden is tussen deze ervaringen en competenties van leraren.  
 
Operationalisatie competenties 
Het meten van competenties van leraren is niet eenvoudig. We plaatsen hier enige 
kanttekeningen bij. Deze zijn ook vanuit de expertmeeting aan het eind van het on-
derzoek naar voren gekomen. 
De zelfbeoordeling van de eigen competenties vormde de maatstaf voor het vaststel-
len van het leren dat heeft plaatsgevonden. Opvallend is dat de grote meerderheid van 
de leraren zichzelf competent acht (zie 6.5), zeker wat betreft de beheersing van het 
onderwijs geven en activiteiten gericht op de school als organisatie. Hierbij zijn de 
competenties gebruikt zoals uitgewerkt door de SBL, Stichting Beroepskwaliteit 
Leraren. Bijna alle leraren in het onderzoek geven aan bijna alles ‘voldoende’ tot 
‘ruim voldoende’ te kunnen. Gevolg is dat er weinig spreiding is tussen leraren qua 
competenties.  
Hiervoor zijn diverse mogelijke oorzaken aan te wijzen. Allereerst beoordeelt de 
leraar zijn of haar eigen bekwaamheid. Niemand geeft zichzelf graag een onvoldoen-
de, zeker niet als het de essentie van het eigen beroep betreft. Verder zijn de zeven 
competentiegebieden tamelijk breed (‘containerbegrippen’) wat een eenduidige inter-
pretatie in de weg staat. Er is gemeten hoe men zichzelf nu beoordeelt, het is daarmee 
een statisch gegeven. Er is niet bepaald of de leraar ervaart in ontwikkeling te zijn. 
Een belangrijke indicator voor professionele ontwikkeling is dat de professional het 
gevoel heeft niet stil te staan in de eigen ontwikkeling maar juist progressie te maken. 
Ten slotte is nog op te merken dat er onderscheid gemaakt zou kunnen worden tussen 
startbekwaamheid en gevorderd niveau. Bij complexe praktijkproblemen en bij nage-
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streefde onderwijsverandering worden leraren uitgedaagd grenzen te verleggen en 
competenties te verdiepen. 
Al met al is voor het exact vaststellen van de bekwaamheden van leraren een sub-
tiel(er) meetinstrument gewenst dat nuance en voortgang in de professionele ontwik-
keling kan detecteren.  
 
Er is nog een inhoudelijke kanttekening te plaatsen bij de wijze waarop in dit onder-
zoek competenties zijn gemeten. Deze competenties zijn hier gegoten in de vorm van 
uiterlijk waarneembaar handelen van de leraar dat gekoppeld is aan de uitvoering van 
de functie. Het gaat hierbij om gedrag dat in principe door een leidinggevende of 
personeelsfunctionaris ‘afvinkbaar’ is. In de leernetwerktheorie wordt het begrip 
‘actietheorie’ geïntroduceerd. Een actietheorie is een samenstel van waarden, kennis 
en kunde en omvat daarmee dus meer dan het observeerbaar handelen. Een actietheo-
rie van een leraar zorgt voor de interpretatie van de situatie en stuurt daarmee het 
handelen in het proces. Bij vervolgonderzoek zou voor het vaststellen van de profes-
sionele ontwikkeling van leraren directer aangesloten kunnen worden bij de actietheo-
rie die leraren hanteren en eventuele veranderingen daarbinnen. Dat biedt handvatten 
voor een evenwichtiger aanpak, waarbij aan meer dan alleen observeerbaar gedrag 
aandacht kan worden besteed. 
 
 
9.4 Implicaties voor onderzoek, beleid en scholen 
 
Leernetwerk- en systeembenadering 
Als inhoudelijke basis voor dit onderzoek is gekozen voor de leernetwerktheorie 
waarbij sprake is van een actorennetwerk, structuren, processen en actietheorieën. De 
betekenis die actoren aan de situatie en aan processen geven, is hierbij een belangrijk 
uitgangspunt. Hierdoor lichten andere aspecten op en komen andere vragen en ant-
woorden in zicht. In veel onderzoek naar professionalisering overheerst de systeem-
benadering. Hierbij staat het denken in termen van condities, in- en output en de 
relaties daartussen centraal. In de leernetwerkbenadering krijgen deze begrippen een 
andere lading. Zo is bijvoorbeeld het systeemtheoretisch begrip ‘condities’ door ons 
opgevat in termen van kenmerken van het actornetwerk en structuren. We menen dat 
de keuze voor de leernetwerkbenadering de verklaringskracht van dit en toekomstig 
onderzoek versterkt. 
 
Leerrelevante processen in duplo en in triplo 
De studie biedt een empirisch fundament voor de hypothese dat leraren niet alleen 
leren door te werken aan onderwijs maar eveneens doordat ze werken aan hun loop-
baan. Ook door de geraadpleegde experts is het belang om de professionele ontwikke-
ling van leraren uiteen te leggen, onderschreven als zinvol en verhelderend. In het 
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onderzoek zijn – mede om praktische redenen – twee leerrelevante processen bestu-
deerd. In de leernetwerkbenadering (Van der Krogt, 2007) worden theoretisch gezien 
drie processen onderscheiden. De experts waarschuwen voor een te rigoureuze twee- 
of driedeling waarbij de wisselwerking en specifieke dynamiek tussen die processen 
op de achtergrond dreigt te raken. We onderschrijven graag het belang van het sa-
menspel tussen actoren, processen en structuren.  
 
Vervolgonderzoek  
In dit onderzoek heeft de nadruk gelegen op de hoofdlijnen van ervaringen rond leren 
van werken aan onderwijs en ervaringen rond leren van werken aan de loopbaan. 
Vastgesteld is dat beide processen te onderscheiden, maar niet strikt te scheiden zijn. 
Hoe deze mechanismen precies op elkaar ingrijpen, kon hier niet worden onderzocht. 
Voor vervolgstudies zou de dynamiek binnen èn tussen deze twee processen object 
van onderzoek moeten zijn. Of liever nog de drie processen uit de leernetwerktheorie 
(‘onderwijsproces’, ‘personeelsdoorstroming’ en ‘creëren van leertrajecten’). Dan kan 
per cyclisch proces de wisselwerking tussen actoren, processen en structuren in kaart 
worden gebracht.  
 
Bij toekomstig onderzoek zou niet het aantal scholen doorslaggevend moeten zijn 
maar wel de keuze van typen scholen. De geraadpleegde experts geven in overweging 
om dan ook casussen te selecteren die aantoonbaar succesvol zijn gebleken in het 
overwinnen van tegenslagen zoals een slechte beoordeling van de inspectie. In derge-
lijke situaties hebben actoren als leraren of schoolleiding daadwerkelijk wat geleerd 
en gepresteerd.  
 
Naar meervoudig perspectief in het beleid  
In het actorennetwerk rondom de school zijn het ministerie van onderwijs en organi-
saties van besturen en leraren belangrijke spelers die de algemene kaders inkleuren 
voor professionele ontwikkeling in scholen zelf. Wat betekent de onderzoeksuitkomst 
dat er meer sporen zijn voor professionele ontwikkeling van leraren? 
De overheid heeft eerder samen met werkgevers-, werknemers- en schoolleiderorga-
nisaties scholen voorgehouden dat het voeren van integraal personeelsbeleid noodza-
kelijk is. Recent is dat nog eens bevestigd in het convenant ‘Professionalisering en 
begeleiding onderwijspersoneel’. Integraal personeelsbeleid is gedefinieerd ‘als het 
regelmatig en systematisch afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van 
medewerkers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze 
afstemming is ingebed in de strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscon-
text van de school, waarbij professioneel gebruik wordt gemaakt van instrumenten en 
middelen die gericht zijn op de ontwikkeling van individuele medewerkers’ 
(www.ipb-onderwijs.nl). 
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Deze beleidsmatige definitie legt de nadruk op integraal personeelsbeleid als een 
sturingsinstrument waarbij de professionele ontwikkeling van leraren bedoeld is om 
hen toe te rusten voor de uitvoering van onderwijstaken die de school belangrijk acht. 
Vanuit de leernetwerktheorie wordt verwacht en vanuit het onderzoek is dat ook 
gebleken dat de professionele ontwikkeling van leraren óók plaatsvindt door het 
opdoen van leerrelevante ervaringen op het gebied van de loopbaan. Daarmee krijgt 
de leraar de kans om vorm te geven aan eigen ontwikkelings- en loopbaanwensen. 
Het is te verwachten dat leraren hierdoor plezier in het werk houden en dat het gevoel 
versterkt wordt dat zij het heft in eigen hand hebben. Vanuit deze optiek is perso-
neelsbeleid integraal als binnen de school – naast de ervaringen met onderwijs – ook 
het opdoen van ervaringen rond de loopbaan wordt gestimuleerd. 
 
Meervoudig perspectief in scholen: leiding en leraren 
Wat doet de schoolleiding met het spanningsveld onderwijs versus loopbaan? De 
schoolleiding die zich richt op integraal personeelsbeleid en daarmee de onderwijs-
doelen centraal, heeft daarnaast nog méér mogelijkheden om de professionalisering 
van leraren te bevorderen. Voor de schoolleiding (en het schoolbestuur) is het inzicht 
van belang dat goed zorgen voor het eigen personeel op zichzelf van belang is en dat 
personeelszorg niet per se de onderwijsdoelen hoeft te dienen. Leraren ruimte bieden 
om te werken aan hun loopbaan is als zodanig nastrevenswaard.  
 
Wat betekent de onderzoeksuitkomst voor leraren? Behalve de sturing door de 
schoolleiding kunnen leraren zelf ook als actor in het netwerk hun ontwikkeling stu-
ren vanuit eigen interesse, oogmerken en belangen. Bij leraren zou het besef kunnen 
groeien dat het legitiem is eigen professionele doelen na te streven die niet per defini-
tie hoeven te liggen in het verlengde van de doelen van het onderwijs in school. Lera-
ren kunnen zelf sturing geven aan hun eigen leren; dat kan zowel gericht zijn op beter 
onderwijs geven als op het vergroten van kansen op de (onderwijs)arbeidsmarkt en 
hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Het oog krijgen voor deze meervoudigheid van professionele ontwikkeling is een 
verrijking voor beleid en scholen waardoor een breder en realistischer palet aan pro-
fessionaliseringsmogelijkheden in school in beeld komt. 
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