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Samenvatting 
In het hoofdonderzoek van deze studie hebben de schoolleiders van 16 basisscholen gedurende 2,5 

jaar gewerkt aan de versterking van de onderzoekscultuur in hun school. Acht van deze scholen 

waren al langere tijd aangesloten bij de academische opleidingsschool en de andere acht waren dat 

pas kort of nog niet. Hiertoe is een scan onderzoekscultuur met bijbehorende interventiekaarten 

ontwikkeld en hebben gemiddeld vier gesprekken per jaar plaatsgevonden met de schoolleider. Ook 

is een kennisbenuttingstool voor het gebruiken van literatuur ontwikkeld en een dialooginstrument 

voor de versterking van de reflectieve dialoog. De ontwikkeling van de onderzoekscultuur in de 

school is met behulp van de scan gemeten. De ontwikkeling van de onderzoekende houding en het 

literatuurgebruik van alle teamleden is met vragenlijsten in kaart gebracht. Ook is de werkwijze, 

dialoog en de effecten van een aantal werkgroepen in beeld gebracht om meer inzicht te krijgen in 

de werking van de feedbackfunctie en dialoogfunctie van onderzoek in de scholen.  

Daarnaast is in een tweede deelstudie in vier vo-scholen getracht de onderzoekscultuur te versterken 

via de ondersteuning van onderzoeksgroepen door een lectoraat. Via een vergelijkende casestudy is 

de ontwikkeling in beeld gebracht. Tot slot hebben vier scholen voor voortgezet onderwijs/mbo 

gedurende een periode van een half jaar de onderzoekscultuur versterkt en hebben twee 

leergemeenschappen binnen speciaal onderwijs (cluster 2) met alle materialen gewerkt in hun 

context om de bredere toepasbaarheid hiervan te onderzoeken. 

 

Impact op de onderzoekscultuur 

De onderzoekscultuur is in dit project geoperationaliseerd in 8 aspecten op basis van het model 

‘research-engaged school culture’ van Godfrey (2017). Daarnaast is het model van de 

feedbackfunctie en dialoogfunctie van onderzoek (Ros & Van den Bergh, 2014) gebruikt en 

aanvullende literatuur over professionele leergemeenschappen, lerende organisaties en leiderschap. 

Zowel uit de vooruitgang op de acht aspecten van de scan onderzoekscultuur, de vragenlijsten voor 

onderzoekende houding en literatuurgebruik voor teamleden, als de interviews met de schoolleiders, 

blijkt dat er sprake is van een groei in de onderzoekscultuur in de school en de onderzoekende 

houding en literatuurgebruik door leraren in de 16 po-scholen. De schoolleiders geven aan dat er 

meer doordacht, onderbouwd en systematisch wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en dat er 

beter gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en van literatuur. Ondanks het feit dat de meeste 

schoolleiders niet expliciet voor een focus op het aspect ‘de rol van de schoolleider hebben gekozen’, 

geven zij aan zelf ook veel te hebben geleerd. Zij werden zich bewust van de grote invloed die zij 

kunnen uitoefenen op het realiseren van een onderzoekscultuur: zij hebben ervaren dat zij het 

eigenaarschap van leraren voor onderwijsinnovaties kunnen vergroten en tegelijk sterk kunnen 

sturen op een professionele en onderzoeksmatige werkwijze en samenwerking. De schoolleiders 

hebben dit gerealiseerd door op basis van de scan onderzoekscultuur en de interventiekaarten te 

komen tot een concreet actieplan die was afgestemd op de ontwikkelingsfase van het team, de 

werkroutines in de school, de taakvolwassenheid van het team en de eigen leiderschapsstijl. 

Interventies die veel gekozen zijn, vaak in samenhang, zowel in het po als vo, zijn gericht op:  

- Het stimuleren van het gebruik van literatuur door de werkgroepen (voorbeeldrol);  

- Het stimuleren van het nemen van onderbouwde besluiten voor onderwijsverbetering in de 

werkgroepen, waarbij eigenaarschap lager in de organisatie ligt; 

- Het aanpassen van de overlegstructuur met meer ruimte en tijd voor inhoudelijk overleg; 

- Het bevorderen en benutten van de inhoudelijke expertise van leraren; 



- Het stimuleren van de reflectieve dialoog door het bevorderen van het geven van feedback aan 

elkaar en het stimuleren van een aanspreekcultuur; 

- (Tussentijdse) onderzoeksresultaten agenderen op teambijeenkomsten; 

- Het stellen van kritische vragen en leraren/kartrekkers stimuleren dit ook te doen. 

De keuzes die schoolleiders maken sluiten daarbij goed aan bij de door Jones e.a. (2012) genoemde 

kenmerken van gespreid leiderschap, maar ook bij de ontwikkeling van PLG’s (Stoll e.a., 2006). In de 

scholen voor vo/mbo en so die een korte cyclus hebben doorlopen zien we dezelfde ervaringen en 

soortgelijke keuzes voor interventies. 

 

Functioneren van de werkgroepen  

Uit de analyses van de audio-opnames, interviews en observaties blijkt dat de werkgroepen een 

onderzoeksmatige werkwijze vertonen, waarbij ze gericht zijn op het nemen van onderbouwde 

besluiten voor onderwijsverbetering. Ook voelen ze zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

onderwijs wat betreft hun thema en voor de implementatie van de genomen besluiten. Zij worden 

meestal geleid door een kartrekker of coördinator, vaak een masteropgeleide leraar, die de agenda 

bepaalt. De werkgroepen voelen zich in hun werkwijze gesteund door de schoolleider en de 

kartrekkers hebben regelmatig overleg met hem/haar. 

Uit de resultaten blijkt dat de werkgroepen voorbeelden laten zien van elk van de zes onderscheiden 

dialoogaspecten van reflectieve dialoog (open staan voor andere perspectieven, reflecteren, 

analyseren, onderbouwen van standpunten, kennis van buiten benutten en elkaar feedback geven), 

maar dat er nog mogelijkheden zijn om de diepgang van de dialoog te verbeteren op alle punten. Op 

basis van de analyse van de dialoog is een dialooginstrument ontwikkeld dat werkgroepen kan 

helpen om de dialoog te verbeteren. 

Het bleek niet mogelijk om op basis van de observaties uitspraken te doen over de vraag of het 

didactisch handelen door de acties van de werkgroep zijn verbeterd. Hiervoor waren er te veel 

intermediërende factoren en de aantallen geobserveerde leraren en het aantal observatiemomenten 

waren te klein. 

 

Condities 

Belangrijke condities zijn volgens de schoolleiders dat leraren op de hoogte zijn van de visie en de 

kaders; dat er sprake is van werkgroepen (soms anders genoemd, zoals vakgroep of PLG) die 

onderzoeksmatig werken aan het voorbereiden en implementeren van onderwijsverbeteringen; dat 

kennis en resultaten worden gedeeld en dat er sprake is van een goede communicatie en een open 

cultuur waarin leraren elkaar aanspreken en elkaar feedback geven. 

Masteropgeleide leraren kunnen een zeer belangrijke rol spelen in dit proces door als kartrekker de 

werkgroepen te leiden en collega’s te stimuleren literatuur te gebruiken en een voorbeeldrol te 

vervullen wat betreft hun onderzoekende houding. Ook een masteropleiding voor schoolleiders 

ondersteunt de ontwikkeling van de onderzoekscultuur. 

 

De ontwikkeling van de onderzoekscultuur in vo-scholen door begeleiding van  
onderzoeksgroepen  
In de tweede deelstudie zijn vier vo-scholen gevolgd die gedurende tweeënhalf jaar werkten aan de 

onderzoekscultuur met een onderzoeksgroep. De onderzoeksgroepen voerden, begeleid door een 

lectoraat, design-based research uit gericht op beleidsevaluaties. Aangezien de rest het team hierbij 

nauwelijks was betrokken en vaak alleen achteraf of via de mail/nieuwsbrief op de hoogte werd 



gesteld, was de impact op de professionaliteit van de leraren gering. De keuze van de 

onderzoeksthema’s waren afkomstig uit de ontwikkelagenda van het MT, waardoor de directe 

relevantie van de onderzoeksresultaten voor de docenten -en dus het draagvlak- vaak ontbrak. Om 

dit te verbeteren werden in sommige scholen PLG’s ingericht, waarin docenten aan de slag gingen 

met eigen leervragen. De onderzoeksgroep kreeg hierbij de aanvullende taak om de PLG’s te 

begeleiden. Deze PLG’s kwamen in de vo-scholen echter vaak niet goed van de grond, door de 

vrijblijvendheid, onduidelijkheid op het gebied van taken en verantwoordelijkheden, onduidelijke 

positionering, gebrek aan ervaring van de onderzoeksgroep en praktische problemen op het gebied 

van roostering en tijd. Opvallend is de tamelijk onzichtbare rol van de schoolleiders in deze vo-

scholen. De schoolleiders zorgden wel (tot op zekere hoogte) voor facilitering in de zin van taakuren, 

het uitroosteren van docenten op hetzelfde moment en voor scholing via het lectoraat. Ze vervulden 

zelf echter geen (zichtbare) voorbeeldrol, behalve dat ze in hun besluiten rekening hielden met de 

resultaten van de onderzoeksgroep. Er was geen sprake van gespreid leiderschap, van innovatie van 

onderop en van het benutten van de inhoudelijke (pedagogisch–didactische) expertise van docenten 

in het team. Met name de dialoogfunctie van onderzoek bleef in de vo-scholen onderbelicht.  

 

Aanbevelingen 
Voor scholen die op een verantwoorde manier zich willen ontwikkelen tot een lerende organisatie, 

willen werken als professionele leergemeenschap, aan onderwijsinnovatie van onderop en aan de 

versterking van de professionaliteit van leraren en schoolleiding, kunnen gebruik maken van het 

instrumentarium om de onderzoekscultuur te versterken: 

- De scan onderzoekscultuur om prioriteiten vast te stellen en het ambitieniveau te bepalen; 

- De interventiekaarten als inspiratiebron voor het maken van een concreet actieplan; 

- De kennisbenuttingstool OnderwijsmetKennis voor het ontwikkelen van vaardigheden om 

literatuur te gebruiken voor onderwijsverbetering; 

- Het dialooginstrument voor het bevorderen van reflectieve dialoog in de werkgroepen. 

Belangrijk hierbij is dat schoolleiders beseffen dat zij het verschil kunnen maken en dat van hen niet 

alleen een actieve rol wordt verwacht, zij dienen ook de achterliggende visie te onderschrijven en uit 

te dragen. Ook dienen zij zich te ontwikkelen in het realiseren van transformatief, gespreid, 

onderzoeksmatig leiderschap.  

De schoolleiders gaven aan dat juist ook kleine interventies, zoals het stellen van kritische vragen, 

soms grote impact hadden, als ze gedurende langere tijd werden volgehouden. Belangrijk is dat 

schoolleiders in dit proces worden ondersteund. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het voeren 

van gesprekken op een structurele basis schoolleiders kunnen helpen bij het reflecteren op hun 

gedrag, en de gevolgen daarvan en het kiezen van vervolgstappen. De gesprekken kunnen daarnaast 

als ‘stok achter de deur’ fungeren, om de focus vast te houden. Bij het gebruik van de instrumenten 

is daarom een critical friend als cruciaal. Hier ligt mogelijk een rol voor de besturen. Tijdens het 

project bleef de rol van de besturen beperkt tot ‘warme belangstelling’. Zij kunnen organiseren dat 

schoolleiders voor elkaar deze rol spelen of een onafhankelijke persoon hiervoor inzetten. Besturen 

zouden ook meer aandacht aan de onderzoekscultuur in het directeurenoverleg kunnen besteden, 

zodat de het belang van een onderzoekscultuur en ervaringen hiermee gedeeld kunnen worden en 

schoolleiders elkaar feedback kunnen geven. 

De resultaten van dit project zijn voor de onderwijspraktijk beschreven in een themanummer van De 

Nieuwe Meso (nr. 2, 2018). Het project is genomineerd voor de ‘Best Practice and Research Award 

2018’ van de Eapril.  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding  

De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in een behoefte van scholen om op een meer 

onderzoeksmatige wijze vorm te geven aan schoolontwikkeling. Zij lopen hierbij echter aan tegen de 

vraag hoe de schoolleiding dit op een goede manier kan organiseren en hoe zij de hiervoor 

benodigde onderzoekscultuur kunnen realiseren; een cultuur waarin leraren zich verantwoordelijk 

voelen voor het realiseren van duurzame en onderbouwde onderwijsverbeteringen en in staat zijn 

hieraan bij te dragen. Deze behoefte werd geuit door bestuurders en schoolleiders van het 

Partnerschap Opleiden in de School (POS), waarin schoolbesturen samen met de pabo’s van Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) samenwerken aan opleiden, onderzoek en professionalisering, 

de Koninklijke Auris Groep (Auris), een instelling voor onderwijs, zorg en diagnostisch onderzoek aan 

kinderen met taal- en/of gehoorproblemen en een viertal scholen voor voortgezet onderwijs in 

Friesland. Vier andere scholen voor voortgezet onderwijs/MBO in Noord-Brabant en Zeeland sloten 

zich hier later bij aan. Onder leiding van het lectoraat Leren en Innoveren van FHKE, ligt de uitvoering 

van het onderzoek bij de opleidingen als natuurlijke partners van deze scholen, namelijk FHKE en 

Fontys OSO (Pabo’s en de Masteropleidingen MLI, MLE en MEN) voor de basisscholen en Auris en de 

lerarenopleidingen van NHL en FLOT voor de scholen voor voortgezet onderwijs. De Open 

Universiteit is betrokken bij met name de methodologische kwesties van het onderzoek en KPC 

Groep bij de begeleiding van de schoolleiders. 

 

Het praktijkprobleem dat aanleiding was voor dit onderzoeksproject is ook beschreven in de 

literatuur; onderwijsverbeteringen in scholen verlopen vaak niet op een effectieve manier. Uit de 

reviewstudie van März, Gaikhorst, Mioch, Weijers en Geijsel (2018) blijkt dat scholen wel allerlei 

verbeteringen initiëren, maar dat het duurzaam verankeren ervan een groot probleem is. Een 

aanleiding voor een verbetering is vaak dat er zich een probleem of verbeterwens voordoet, 

bijvoorbeeld: ‘de prestaties van onze leerlingen bij rekenen/wiskunde zijn lager dan verwacht’ of ‘we 

willen leerlingen meer eigenaar maken van het leerproces’. Vaak wordt er dan (te) snel gekozen voor 

een nieuwe methode of aanpak, zonder dat er eerst geanalyseerd is waar de vraag vandaan komt, 

wat de oorzaak van het probleem is, welke kennis uit onderzoek kan bijdragen aan de oplossing en 

wat echt nodig is voor een onderwijsverbetering. Als de nieuwe aanpak daarna tegenvalt, is er vaak 

weinig doorzettingsvermogen, omdat leraren niet echt overtuigd zijn van de nieuwe aanpak. Ook als 

leraren wel tevreden zijn over de nieuwe aanpak verwateren de afspraken vaak, omdat de nieuwe 

aanpak onvoldoende geëvalueerd wordt en andere zaken aandacht vragen. Dit kost schoolteams veel 

energie en is niet bevredigend. Dit roept de vraag op: Hoe dan wel? Een antwoord is het duurzaam 

innoveren met behulp van onderzoek. Zoals gezegd is het belangrijk dat er hiervoor een 

onderzoekscultuur heerst in de school. 

 

Naast de wens om meer onderzoeksmatig te werken aan schoolontwikkeling, ervaren de 

schoolleiders en bestuurders eveneens dat kennis uit bestaand onderzoek beter kan worden benut in 

hun scholen. Deze kennis is van belang voor het maken van verantwoorde keuzes door de school in 

het kader van innovaties en verbetertrajecten. Kennis kan bijdragen aan een betrouwbaar oordeel 

over de geschiktheid van methoden en aanpakken, en zo ideologische discussies en ‘trial and error’ 

voorkomen (Onderwijsraad, 2006). Door gebruik te maken van kennis over ‘wat werkt’ kunnen 

keuzes gemaakt worden en veranderingen doorgevoerd, waarbij aannemelijk gemaakt kan worden 



dat de nieuwe aanpak beter is dan de oude. Kennis over ‘hoe het werkt’ geeft inzicht in de werkzame 

delen van een (nieuwe) aanpak en mogelijke valkuilen. Ook kan deze kennis inzicht geven in zwakke 

plekken en aandachtspunten bij een nieuwe aanpak en in randvoorwaarden en eventuele 

aanpassingen die nodig zijn voor specifieke doelgroepen of situaties. Met behulp van kennis uit 

onderzoek kunnen innovaties en verbeteringen doelgerichter en effectiever worden ingezet en beter 

worden geëvalueerd (Coleman, 2007). Het gaat hierbij dus niet om instrumenteel toepassen van die 

kennis door individuele leraren, maar om het benutten van kennis voor de eigen specifieke context 

van de school. Kennis over leerprocessen en effectieve aanpakken vormt daarmee een kader 

waaraan leraren hun eigen gedrag kunnen spiegelen. Op basis van deze reflectie kunnen zij hun 

handelen verbeteren. Dit vraagt van leraren een onderzoekende houding. Dit onderzoeksproject 

richtte zich op de vraag hoe een onderzoekscultuur in scholen ontwikkeld kan worden door 

ondersteuning van de schoolleiders. We gaan nu eerst nader in op de maatschappelijke context van 

onderzoek in de school, de onderzoekende houding en de rol van de schoolleider hierbij. Vervolgens 

wordt het doel van het onderzoek verder toegelicht.  

 

1.2 Maatschappelijke context van onderzoek in de school 

Onderzoek in de school is tamelijk recente ontwikkeling. Voor de eeuwwisseling was het zeer 

ongebruikelijk dat leraren zelf onderzoek uitvoerden. In Nederland is tot zeker 2000 het RDD model 

(Research, Development en Dissemination) gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 

onderzoekers, ontwikkelaars en uitvoerders, ieder met een eigen taakstelling. Scholen kenden daarin 

geen kennisontwikkelingsfunctie, noch een onderwijsontwerpfunctie. Kennisontwikkeling 

(onderzoek) werd hoofdzakelijk gedaan door universiteiten, met grote afstand van de praktijk. Er was 

nauwelijks contact tussen universiteiten en scholen, behalve bij de dataverzameling. De 

onderzoeksvragen werden voornamelijk ingegeven vanuit theoretische belangstelling, door beleid of 

landelijke organisaties. De ontwikkelde kennis was voor de praktijk over het algemeen niet 

toegankelijk, moeilijk te begrijpen en niet toegespitst op hun vragen. Doordat onderzoek 

voorbehouden was aan universiteiten en op lerarenopleidingen geen aandacht kreeg, was er in de 

scholen ook geen onderzoekscultuur gericht op verbetering (Ros, Timmermans & Van der Steen, 

2016).  

 

Rond de eeuwwisseling ontstond er een omslag in het denken over de rol van kennis en onderzoek in 

de onderwijspraktijk; zowel in de onderwijspraktijk zelf, bij de overheid, de opleidingen als bij de 

universiteiten. Deze omslag is nog steeds gaande. Er zijn verschillende aanleidingen en 

ontwikkelingen te traceren, die naast elkaar lopen (Ros, Timmermans & Van der Steen, 2016). Er 

ontstond een algemeen gedeelde opvatting dat het onderwijs sneller aangepast moet worden aan 

behoeften van de maatschappij. De beleidsruimte voor scholen neemt sindsdien toe. Ook werd er 

meer nadruk gelegd op opbrengsten, onder andere via de Inspectie, en vanuit de overheid werd 

opbrengstgericht onderwijs gestimuleerd. Scholen moesten zich bekwamen in het analyseren van 

toetsresultaten en het opstellen van handelingsplannen. Door deze ontwikkelingen ontstond een 

behoefte aan onderzoekende leraren die bestaande kennis kunnen benutten en zelf kritisch hun 

eigen handelen kunnen evalueren, gericht op verbetering. Voor leraren ontstonden zo andere rollen: 

ontwerper, coach, innovator, en onderzoeker. Er is een verschuiving zichtbaar van een meer 

instrumenteel gebruik van kennis, naar een kritisch, emancipatoir gebruik van bestaande kennis en 

het ontwikkelen van bruikbare praktijkkennis door professionals.  

 



Tegelijkertijd werd steeds duidelijker dat grote, van bovenaf opgelegde innovaties niet werken en dat 

het versterken van de professionaliteit van leraren een meer kansrijke weg is (zie bijvoorbeeld het 

rapport van Commissie Dijsselbloem, 2008). Onderzoek naar professionalisering (zoals van Van Veen, 

c.s., 2010) bracht aan het licht dat informeel leren op de werkplek, bij voorkeur gevoed met 

bestaande kennis, vaak meer oplevert dan formele professionaliseringsactiviteiten als cursussen en 

trainingen. Dit ‘professioneel leren’ leidt tot verandering in denken, kennis, vaardigheden en 

handelen in de praktijk en tot een uitgebreider handelingsrepertoire (Knapp, 2003, p. 112–113). 

 

De versterking van de professionaliteit van de leraar waarbij onderzoek een rol speelt krijgt sindsdien 

veel aandacht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit initiatieven van de overheid, zoals de lerarenbeurs en de 

promotiebeurs voor leraren, die tot een toename van het aantal masteropgeleide en gepromoveerde 

leraren leidden. Een ander voorbeeld dat past in deze ontwikkeling is het ontstaan van academische 

opleidingsscholen in 2005. Academische opleidingsscholen dragen bij aan het besef in scholen dat 

het zelf uitvoeren van onderzoek een waardevolle bijdrage kan leveren aan professionele 

ontwikkeling en schoolontwikkeling (Ros, Timmermans & Van der Steen, 2016).  De tendens naar 

meer onderzoek in de school en de ontwikkeling van een onderzoekende houding staat nog in de 

kinderschoenen. Een groot deel van de leraren (en schoolleiders) is nog zonder onderzoek opgeleid 

en zien het belang van onderzoek vaak ook nog onvoldoende in. Er is binnen het onderwijs nog lang 

niet altijd sprake van het systematisch gebruik van bestaande kennis en van een leer- en 

onderzoekscultuur (Onderwijsraad 2014; Wayman, Jimerson & Cho, 2012; Datnow & Hubbard, 

2016).  

 

1.3 Onderzoekende houding en gebruik van literatuur 

Een onderzoekende houding wordt gezien als een belangrijke sleutel voor onderwijsverbetering en 

professionalisering van leraren (Tack & Vanderlinden, 2014). Het is voor schoolleiders en leraren 

belangrijk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en hun kennis up-to-date te 

houden. Leraren staan steeds voor nieuwe dilemma’s en vragen, waarvoor geen pasklare 

antwoorden zijn. Passend onderwijs, de inzet van ICT, het motiveren van leerlingen zijn voorbeelden 

van dit soort uitdagingen. Er wordt van leraren gevraagd dat zij goede keuzes maken en hierop 

reflecteren, want leraren moeten hun persoonlijke waarden en doelen kunnen expliciteren om met 

collega’s, schoolleiding en ouders de dialoog aan te kunnen gaan (Onderwijsraad, 2013). Een 

onderzoekende houding wil zeggen dat leraren zichzelf steeds de vraag stellen of hun ideeën over 

goed onderwijs wel juist zijn en of de aanpak die zij hanteren wel werkt voor al hun leerlingen. 

Leraren met een onderzoekende houding werken planmatig en systematisch, maken gebruik van 

gegevens en literatuur en zijn gericht op leren van en met collega’s.  

 

De Onderwijsraad (2013) ziet de onderzoekende houding als belangrijk aspect van de persoonlijke 

professionaliteit van leraren. Dit is de reden voor de grote aandacht voor onderzoek en de 

ontwikkeling van een onderzoekende houding in de bachelor- en masteropleidingen. Over wat in dit 

kader precies van leraren mag worden verwacht van leraren is veel discussie. Het concept 

‘onderzoekend vermogen’ van Andriessen (2014) wordt in dit verband vaak aangehaald. Hij geeft aan 

dat leraren zouden moeten beschikken over drie componenten: een onderzoekende houding, het 

vermogen om kennis uit onderzoek van anderen toe te passen en het vermogen om zelf de 

onderzoekscyclus te doorlopen. Meijer en collega’s (2016) hebben een exploratieve studie 

uitgevoerd naar de onderzoekende houding van leraren die gestart zijn met een masteropleiding. 



Hieruit blijkt dat een onderzoekende houding en het gebruik van literatuur (door hen ‘kennis’ 

genoemd) twee te onderscheiden concepten zijn. Zij typeren deze twee concepten respectievelijk als 

een intern reflectieve dimensie en een extern kennisgebruik (knowledge sourcing) dimensie. 

Praktisch gezien gaat het bij een onderzoekende houding om leraren die bereid zijn hun onderwijs te 

verbeteren, die willen leren van elkaar, die reflecteren op hun lessen en gegevens verzamelen om 

hun handelen verder te kunnen verbeteren, en die gebruikmaken van literatuur (Van den Bergh, Ros, 

Vermeulen & Rohaan, 2017; Harink & Bruggink, Earl & Katz, 2006). 

 

1.4 Een ander perspectief op kennis 

Hoewel het concept onderzoekende houding zowel in de praktijk als in de wetenschap veel gebruikt 

wordt, worstelen scholen met het gebruik van kennis om het onderwijs te verbeteren  (Wayman, 

Jimerson & Cho, 2012). Het concept onderzoekende houding gaat gepaard met een ander 

perspectief op kennis. Onder andere door het werk van Cochran-Smith en Lytle (2009) is er een 

ander perspectief ontstaan: kennis wordt niet langer gezien als een absolute waarheid, maar als iets 

dat betekenis krijgt in een specifieke context en dat bijdraagt aan beter handelen. Zij gaan ervan uit 

dat formele kennis en praktische wijsheid niet als tegenstellingen beschouwd moeten worden, maar 

als complementaire bronnen voor het doordacht handelen in de praktijk. Zij noemen dit ‘local 

knowledge-of-practice’. Hiermee bedoelen ze dat zowel startende als ervaren leraren gezamenlijk 

kennis ontwikkelen die specifiek is voor hun situatie. Zij doen dat niet tijdelijk bijvoorbeeld 

gedurende een project, maar in het kader van leven lang leren: ‘inquiry as a stance’. Dat wil zeggen 

dat leraren een meer onderzoekende aanpak als tweede natuur ontwikkelen. Hierdoor ontwikkelen 

ze voortdurend situatie gebonden kennis door gezamenlijk vragen te stellen over 

gemeenschappelijke conceptuele kaders, deze uit te breiden en hier kritisch op te reflecteren op 

basis van eigen ervaringen en input vanuit de omgeving. Leraren in dergelijke leergemeenschappen 

geven gemeenschappelijk betekenis aan situaties, ontwikkelen een gemeenschappelijke taal, hebben 

een gemeenschappelijk verleden, waardoor ze vertrouwen ontwikkelen en eerlijk durven te zijn over 

hun twijfels en zorgen. Ze ontwikkelen gemeenschappelijke waarden over wat voor leraar ze willen 

zijn en hoe ze met elkaar en met leerlingen omgaan. Formele kennis (uit wetenschappelijk 

onderzoek) is daarbij één van de bronnen die hen voedt.  

 

1.5 Rol van de schoolleider 

Schoolleiders hebben een belangrijke taak bij het realiseren van een onderzoekscultuur in de school 

en een onderzoekende houding bij leraren (Hubbard,  Datnow, & Pruyn, 2014; Earl & Katz, 2006; Levin, 

2010). Een voorwaarde is dat schoolleiders het belang inzien van een onderzoekscultuur en een 

onderzoekende houding, de organisatie en het beleid hierop inzichten en een passende 

leiderschapsstijl aannemen (Spillane, 2006). Daarnaast dienen schoolleiders leraren te motiveren en 

te ondersteunen bij het gebruik van literatuur en van gegevens in de school en heldere doelen en 

verwachtingen te communiceren (Levin & Datnow, 2012; Levin, 2010; Anderson, Leithwood & 

Strauss, 2010). Een complicerende factor is dat het realiseren van een onderzoekscultuur vraagt om 

het veranderen van bestaande routines in het team en van bestaande overtuigingen en gewoontes 

van individuele leraren. Over de wijze waarop schoolleiders deze kunnen veranderen is nog niet veel 

bekend (Hubbard, Datnow & Pruyn, 2012). Wel is duidelijk dat sociale interactie, het organiseren van 

de dialoog in het team over cruciale aspecten van het onderwijs hierbij van groot belang is (Spillane, 

2012). In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in. 



 

1.6 Probleemstelling 

De schoolleider heeft een belangrijke rol bij het realiseren van beter onderbouwde innovaties in de 

school en de versterking van de professionaliteit van leraren (Onderwijsraad, 2018). Er is echter nog 

weinig bekend over de wijze waarop ze dit kunnen realiseren. De focus van dit onderzoek is daarom 

gericht op de wijze waarop de schoolleider (in het vo kan dit een teamleider of afdelingsleider zijn) in 

zijn school (of team) een cultuur kan realiseren waarin keuzes voor onderwijsverbetering en 

innovaties tot stand komen op basis van een gezamenlijke zorgvuldige analyse, kritische reflectie en 

onderbouwing vanuit literatuur en waarin leraren een onderzoekende houding ontwikkelen. Het doel 

van dit onderzoek is om inzichten en instrumenten op te leveren die schoolleiders hierbij kunnen 

ondersteunen. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt het begrip onderzoekscultuur en de interventies die schoolleiders in 

dit kader zouden kunnen ondernemen nader geduid en de onderzoeksvragen worden beschreven. In 

hoofdstuk 3 worden de ontwikkelde onderzoeksinstrumenten en tools voor scholen beschreven. 

Hoofdstuk 4 bevat de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 5 worden de per onderzoeksvraag de resultaten 

weergegeven. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies, discussie en aanbevelingen. 

 

 

  



2. Theoretisch kader 

2.1 Kenmerken en belang van een onderzoekscultuur 

Definitie en belang van een onderzoekscultuur 
Scholen staan volgens Dimmock (2016) voor drie belangrijke opgaven: het overbruggen van de kloof 

tussen onderzoek, beleid en praktijk, door het meer effectief gebruik van bestaande kennis; het 

waarderen en integreren van zowel ‘tacit’ kennis als formele kennis en het bevorderen van de 

professionaliteit en reflectief vermogen van leraren en leiders. Dit vraagt om een onderzoekscultuur 

in de school, waarbij alle leraren en leiders betrokken worden bij onderzoek c.q. een onderzoekende 

houding hebben, het samenwerken in professionele netwerken en het adopteren van een praktische 

methodologie voor praktijkonderzoek in de school. Ook andere onderzoekers zien een 

onderzoekscultuur in scholen als de oplossing om de kloof tussen onderzoek en praktijk te 

overbruggen en de ontwikkeling van persoonlijke professionaliteit van leraren te stimuleren (zie 

bijvoorbeeld Godfrey, 2017). Onder een onderzoekscultuur verstaan wij in dit onderzoek een 

professioneel klimaat waarin op onderzoeksmatige wijze wordt gewerkt aan schoolontwikkeling en 

professionalisering van leraren. Het gaat hierbij vooral om het planmatig, systematisch en 

onderbouwd werken aan onderwijsverbeteringen en het kritisch reflecteren op het eigen handelen 

in de school. Dit vraagt een open en lerend klimaat in de school.  In de literatuur wordt ook wel 

gesproken van een kwaliteitscultuur, een “organisatiecultuur waarin alle belanghebbenden, via een 

kritische opstelling streven naar een voortdurende kwaliteitsverbetering” (Leest, Mommers, 

Sijstermans & Verrijt, 2015).  Voorwaarden hiervoor zijn:  een cultuur van openheid, veiligheid, de 

bereidheid tot veranderen en leraren elkaar constructieve feedback geven en samenwerken.  

Godfrey (2017) geeft aan dat een ‘research-engaged school culture’, vergeleken met andere scholen:  

- praktijkonderzoek door leraren stimuleert; 

- leraren aanmoedigt om onderzoekspublicaties te lezen en te gebruiken; 

- open staat voor onderzoek van andere organisaties, als leerkans en uit verantwoordelijkheid 

naar een bredere onderwijsgemeenschap; 

- onderzoek gebruikt om onderbouwde besluiten te nemen op alle niveaus; 

- een brede blik naar buiten heeft, onder andere bestaande uit onderzoekgerelateerde 

verbindingen met andere scholen en instellingen die onderzoek doen. 

Om de groei van een onderzoekscultuur te begrijpen, heeft Godfrey (2017) op basis van een 

literatuurstudie een model ontwikkeld dat uitgaat van vier bevorderende factoren die nauw met 

elkaar samenhangen (zie figuur 2.1). We lichten de vier factoren hieronder kort toe. 

                        
Figuur 2.1: Factoren die de onderzoekscultuur bevorderen (Godfrey, 2017, p. 306) 



Systemische verbondenheid 
Onderzoek en onderzoeksmatig handelen maken integraal onderdeel uit van de dagelijkse 

schoolpraktijk en werkt daarin samen met anderen die betrokken zijn in de omgeving van de school. 

Scholen zien zichzelf niet als geïsoleerde entiteiten, maar als organisaties met vele banden in de 

maatschappij waarmee zij samenwerken. De schoolleiders zorgen ervoor dat de school verbonden is 

in partnerschappen en netwerken met andere scholen, opleidingen, organisaties, en universiteiten, 

waarmee gezamenlijk kennis ontwikkeld wordt. Zij doen dit niet alleen om de eigen school te 

versterken maar ook vanuit een brede interesse en breed gevoel van verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs en de samenleving. Schoolleiders zien externe relaties als leerkansen en kansen voor 

innovaties. 

 

School als lerende organisatie 
Kenmerkend voor een onderzoekscultuur in de school is dat de school functioneert als een lerende 

organisatie. Zowel het systeem als de professionals die hierin werken zijn gericht op het voortdurend 

evalueren van het onderwijs; het analyseren hoe het beter kan en op welke wijze processen 

geoptimaliseerd kunnen worden. De professionals bespreken daarbij regelmatig wat zij verstaan 

onder kwaliteit, ofwel goed onderwijs. Dit functioneren als een lerende organisatie uit zich 

bijvoorbeeld in het systematisch verzamelen en analyseren van relevante gegevens, bijvoorbeeld 

over leervorderingen van leerlingen. Verder wordt het gekenmerkt door een 

professionaliseringsbeleid en strategische personeelsbeleid dat afgestemd is op verbeterdoelen en 

door het structureel inruimen van tijd en ruimte voor collectief leren. Om je als school tot lerende 

organisatie te ontwikkelen, is onderzoek (onderzoeksmatig handelen) een noodzakelijk instrument 

bij het voortdurend verbeteren van het onderwijs (Collinson & Cook, 2007).  

 

Een meer specifieke vorm van de school als lerende organisatie is de professionele leergemeenschap, 

waarin een sterke focus ligt op leren en onderzoeken en waarbij de verantwoordelijkheid voor 

professionalisering en onderwijsverbetering ligt bij de professionals in de organisatie. Belangrijke 

kenmerken van een PLG zijn (Stoll, 2006; Dimmock, 2016):  

-   gedeelde waarden en visie; 

- gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van leerlingen; 

- bevordering van collectief leren en reflectieve dialoog;  

- onderzoekende houding, uitvoering van praktijkonderzoek; 

- ondersteunende organisatie en effectief leiderschap. 

Bij het functioneren van een team als PLG speelt de kritische, reflectieve dialoog tussen leraren een 

cruciale rol, naast het opdoen van positieve ervaringen. 

 

Om verandering in het handelen van leraren te realiseren gaan veel onderzoekers ervan uit dat eerst 

professionalisering nodig is, waardoor de attitude en opvattingen van leraren veranderen, op basis 

waarvan leraren hun gedrag aanpassen, wat leidt tot een verbetering in leerprestaties van de 

leerlingen (zie bijvoorbeeld Desimone, 2009). Guskey (2010) presenteert een alternatief model, 

waarbij deze processen in een andere volgorde verlopen. Leraren voeren eerst veranderingen door in 

hun onderwijspraktijk, bijvoorbeeld door het implementeren van een nieuwe aanpak of andere 

materialen. Pas als zij zien dat dit een positief effect heeft op leerlingen, verandert dit hun 

opvattingen en attitude. Dit betekent dat het belangrijk is dat leraren de ruimte krijgen om samen 



met collega’s te experimenteren op basis van doordachte keuzes, waarbij ze kritisch reflecteren op 

de impact van hun handelen. 

 

Een ander veelgebruikt model voor het realiseren van verandering is het model van Knoster (1991). 

Uit dit model kan worden afgeleid aan welke voorwaarden een innovatie moet voldoen en wat het 

resultaat van een innovatie kan zijn indien aan één of meerdere voorwaarden niet wordt voldaan. Uit 

het model blijkt dat de ingrediënten strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en resultaten 

nodig zijn voor een succesvolle verandering. Bij een goede mix ontstaat samenhang en visie, 

duidelijke aansturing, commitment, vertrouwen, enthousiasme en koersvastheid. Als er echter een 

ingrediënt ontbreekt, ontstaat er een tegengesteld effect, zie figuur 2.2.  

 

 
Figuur 2.2: Model Managing of complex change van Knoster (1991) 

 

Professionaliteit van de leraar 
Omdat de kwaliteit van de leraar de belangrijkste factor is om leerprestaties te bevorderen (Hattie, 

2009), is versterking van de professionaliteit van de leraar cruciaal voor een onderzoekscultuur in de 

school. Kenmerkend daarbij is dat leraren gebruik maken van bestaande kennis. Het gaat hierbij om 

het gebruik maken van onderzoekspublicaties als een soort moreel kompas, niet als een voorschrift 

(Godfrey, 2017; Levin, 2010). Daarnaast gaat het om het zelf verzamelen van gegevens met als doel 

om na te gaan of bepaalde veronderstellingen en onderzoekskennis ook van toepassing zijn in de 

eigen specifieke situatie (Cochran-Smith & Lytle, 2009). Een nieuwsgierige, kritische en 

onderzoekende houding is daarbij een belangrijke grondhouding om te kunnen functioneren als een 

professionele leergemeenschap Tan (2012). In paragraaf 2.3 gaan we dieper op in op het gebruik van 

onderzoekskennis door leraren en de onderzoekende houding van leraren. 

 



Leiderschap 
De schoolleider speelt een cruciale rol in het creëren en stimuleren van een onderzoekscultuur. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek met scholen in de Academische Opleidingsschool die een groot 

verschil in ontwikkelsnelheid lieten zien, samenhangend met de opvattingen en rol van de 

schoolleider (Ros & Van den Bergh, 2014). De rol van de schoolleider bij duurzame 

onderwijsinnovaties is groot volgens März en collega’s (2017), ook als ze het initiatief voor innovaties 

vooral bij leraren leggen. Zij zien de schoolleider als ‘matchmaker’ die manieren zoekt om innovaties 

van onderop te stimuleren, door kennis en expertise van buiten de school te betrekken en te 

verbinden aan de ervaring die men in de school heeft. De schoolleider organiseert hierbij een 

bepaalde structuur en systematiek, met ruimte voor de ontwikkeling van de professionaliteit van 

leraren en met een doordachte visie op leren als drijfveer. De focus van de schoolleider ligt daarbij 

op de kwaliteiten die hij in zijn team heeft en hoe deze benut en versterkt kunnen worden. Dialoog is 

daarbij een sleutelbegrip. Bij een dergelijke visie op innovaties past transformationeel leiderschap. 

Transformationele leiders trachten leraren intrinsiek te motiveren om boven de eigen belangen uit te 

stijgen en zich te vereenzelvigen met de doelen van de organisatie (Kelchtermans & Piot, 2010). 

Transformationeel leiderschap richt zich op de ontwikkeling van mensen, waardoor leraren minder 

afhankelijk van hen worden.  

 

Als leiderschap niet is voorbehouden aan de formele rol van schoolleider, wanneer ook anderen 

binnen de schoolorganisatie leiderschap kunnen uitoefenen, wordt vaak gesproken over gespreid 

leiderschap. Gespreid leiderschap heeft de volgende kenmerken (Hulsbos, Van Langevelde & Kessels, 

2017, p.28): 

- leiderschap verwijst naar de eigenschap van een groep; 

- leider-plus: iedereen in de school kan leiden; 

- leiderschap wordt toegekend op basis van expertise en affiniteit. 

- betrokkenen gaan een gezamenlijk werkverband aan op basis van een gedeeld doel of gedeelde 

opvattingen. Dit werkverband is richtinggevend in de school. 

Het realiseren van gespreid leiderschap is een ingewikkeld proces, waarin met name de formele 

leider een complexe taak heeft. Hij moet als het ware ‘sturen’ dat andere initiatieven nemen. Het 

gaat om een cultuurverandering, waarin patronen die langdurig zijn ingeslepen worden doorbroken. 

Belangrijke taken voor de schoolleider bij het realiseren van gespreid leiderschap zijn het organiseren 

van gesprekken, verbinding leggen met externe netwerken en kennis, richting geven of kaderen, het 

faciliteren van nieuwe betekenisgeving, het uitnodigen of stimuleren van leraren en het leggen van 

verbindingen binnen de school (Verbiest, 2017). Specifiek voor het realiseren van een 

onderzoekscultuur heeft de schoolleider daarnaast een voorbeeldrol naar collega’s, en de taak om 

praktijk onderzoek te verbinden aan schoolontwikkeling (Ros & Van den Bergh, 2014). Australische 

onderzoekers benoemen een aantal processen in de school die spelen bij het realiseren van gespreid 

leiderschap (Jones, Harvey, Lefoe, & Ryland, 2012):  

 van macht naar invloed: besluiten worden niet meer genomen door de personen met de 

meeste macht, maar door personen die invloed hebben op basis van hun expertise, met 

herkenning en erkenning van ieders kwaliteiten; 

 van controle naar autonomie: leraren maken steeds meer eigen keuzes, vanuit de 

strategische koers van de school en leggen daar achteraf verantwoording over af, waardoor 

er een klimaat heerst van vertrouwen en respect; 



 van top-down naar afhankelijkheid, op meerdere niveaus en bottom-up: initiatieven voor 

onderwijsverbetering kunnen worden genomen vanuit alle lagen van de organisatie, waarbij 

aandacht uitgaat naar de verbinding en afstemming met andere ontwikkelingen in de school;  

 van individuele naar collectieve identiteit: leraren voelen zich in toenemende mate 

betrokken en verantwoordelijk voor het onderwijs in de eigen school en voelen 

eigenaarschap bij de gezamenlijke visie en strategische doelen; 

 van ad hoc innovaties naar kleine verbeterstappen door cycli van veranderingen, waarbij 

leraren voortdurend reflecteren over de wijze waarop het onderwijs verbeterd kan worden. 

Het model van situationeel leiderschap van Hersey, Blanchard & Johnson (2001) sluit nauw aan bij 

het concept van gespreid leiderschap. Hersey c.s. benadrukken dat het leiderschap aangepast dient 

te worden aan de situatie en de taakvolwassenheid (competenties en motivatie om 

verantwoordelijkheid te nemen) van leraren/teams. 

Een andere vorm van leiderschap dat in dit kader relevant is, is het onderzoeksmatig leiderschap, dat 

gedefinieerd kan worden als het stimuleren van het gezamenlijk benutten van data voor onderwijs 

en schoolontwikkeling (Krüger, 2018). Geconcludeerd kan worden dat leiderschap nodig voor het 

ontwikkelen van een onderzoekscultuur bestaat uit een combinatie van transformationeel, gespreid, 

situationeel en onderzoeksmatig leiderschap.  

 

Er zijn enkele studies gedaan naar meer concrete interventies die schoolleiders kunnen uitvoeren om 

de onderzoekscultuur in de school te stimuleren. Levin (2010) geeft een aantal suggesties voor 

schoolleiders om evidence-informed onderwijs te bevorderen. In de eerste plaats is het belangrijk 

dat schoolleiders ervoor zorgen dat leraren in aanraking komen met (betrouwbare en begrijpelijke) 

onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld door deze te verspreiden in nieuwsbrieven en/of tijdens 

bijeenkomsten. Daarnaast kan de schoolleider stimuleren dat onderzoeksresultaten worden gedeeld 

en besproken door hier ruimte voor te organiseren in bijvoorbeeld studiedagen en werkgroepen en 

werkgroepen te vragen naar onderbouwing van voorstellen om het onderwijs te verbeteren. 

Schoolleiders laten zien dat ze belang hechten aan het gebruik van onderzoeksresultaten voor het 

maken van betere keuzes door onderzoek op de agenda te zetten. Een andere mogelijkheid is om het 

gebruik van onderzoeksresultaten te  beleggen bij een bepaalde (bijvoorbeeld masteropgeleide) 

leraar, zodat iemand zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Het benutten van onderzoek van leraren 

in opleiding biedt hiervoor veel kansen. Tot slot kan de schoolleider een belangrijke rol spelen bij het 

aangaan en benutten van kennisnetwerken met experts buiten de school. Zij kunnen dit realiseren 

door eigen netwerken aan te gaan en onderhouden en door leraren te stimuleren dit te doen en hen 

hierop te bevragen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld leraren te stimuleren deel te nemen aan 

conferenties en hier een opdracht voor netwerken en kennisdelen aan te verbinden. 

 

Uiterwijk-Luijk (2017) vond in haar promotieonderzoek 15 strategieën die schoolleiders hanteren om 

het onderzoeksmatig werken van leraren te stimuleren. Vier waren gericht op 

onderzoeksvaardigheden van leraren, zoals het betrekken van externen en het aanreiken van 

stapsgewijze instructies over onderzoek. Zes strategieën waren gericht op het stimuleren van de 

onderzoekende houding van leraren, zoals het stimuleren van leraren om leerlingresultaten met 

elkaar te bespreken en voorbeeldgedrag te vertonen. De laatste vijf strategieën waren gericht op het 

ondersteunen van het onderzoeksmatig werken, zoals het spreiden van leiderschap en het creëren 

van een veilige omgeving. Ook Sharp, Eames & Sanders (2006) benoemen expliciet een aantal 

interventies voor schoolleiders om een onderzoekscultuur te realiseren: 



- als een leraar een aanname doet, vraag deze persoon waarom hij denkt dat het zo is en welk 

bewijs (literatuur of gegevens) de aanname ondersteunt; 

- maak ruimte voor professionele dialoog, bijvoorbeeld in teambijeenkomsten; 

- moedig leraren aan om uit te wisselen en te reflecteren over hun ervaringen in hun dagelijkse 

praktijk, bijvoorbeeld via observaties en coaching; 

- laat zien dat je onderzoek belangrijk vindt, verwijs naar onderzoeksresultaten en gebruik zelf 

onderzoek om keuzes te onderbouwen; 

- spreek af om onderzoeksresultaten te bespreken en hier conclusies aan te verbinden, ook als 

deze in strijd is met bestaande opvattingen en praktijken. 

 

Schoolleiders hebben dus verschillende mogelijkheden om de onderzoekscultuur in hun school te 

beïnvloeden. Het gaat hierbij om interventies die ertoe kunnen leiden dat leraren daadwerkelijk een 

houding ontwikkelen waarmee ze kritisch op zichzelf en op het onderwijs in de school reflecteren, 

initiatieven nemen voor onderwijsverbetering en -vernieuwing en hierbij samenwerken met en leren 

van elkaar. Om het handelingsvermogen van leraren te versterken benadrukt de Onderwijsraad 

(2016) dat leraren hun werk zelf mede vorm moeten kunnen geven, wat leidt tot intrinsieke 

motivatie voor het werk en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Het handelingsvermogen van 

leraren wordt versterkt als de competenties, structuur en cultuur op elkaar zijn afgestemd, met een 

gerichtheid op de kwaliteit van het onderwijs. Bij competenties gaat het om de kennis, vaardigheden, 

persoonlijkheid, ervaring, opvattingen en overtuigingen van de leraar. De schoolleider heeft geen 

rechtstreekse invloed op de competenties van leraren. De schoolleider kan echter wel de reflectieve 

dialoog binnen het team versterken, realiseren dat er meer gebruik wordt gemaakt van de bestaande 

kwaliteiten binnen het team en dat er beter wordt samengewerkt. Ook kan de schoolleider het 

volgen van opleidingen die aansluiten bij de schoolontwikkeling stimuleren. De dimensie structuur 

omvat het stelsel van afspraken en regels die gemaakt worden om gedrag te sturen. De afspraken en 

regels kunnen betrekking hebben op de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, op de verdeling van macht en zeggenschap, en op de manier van communiceren en 

samenwerken. Teams (en werkgroepen daarbinnen) zijn volgens de Onderwijsraad gebaat bij 

structuren die grenzen aangeven, omdat dit veiligheid en duidelijkheid biedt. Denk bijvoorbeeld aan 

het vaststellen van een beperkt aantal speerpunten, waar de schoolontwikkeling zich op richt. 

Initiatieven voor onderwijsverbetering dienen binnen deze speerpunten te vallen. De dimensie 

cultuur heeft betrekking op de manier waarop teamleden met elkaar omgaan, hoe er gewerkt wordt 

en welke waarden de school daarbij nastreeft. Verder wordt handelingsvermogen versterkt door een 

cultuur waarin vertrouwen, respect en een lerende houding centraal staan. Hieronder gaan we 

dieper in op de rol die praktijkonderzoek kan spelen in het versterken van de onderzoekscultuur en 

op de onderzoekende houding en gebruik van literatuur door leraren. 

 

2.2 De rol van praktijkonderzoek  

Praktijkonderzoek is een goede manier om de professionaliteit van leraren te versterken en de kloof 

tussen onderzoek en praktijk te dichten (Vanderlinden & Braak, 2010). Verschillende studies laten 

zien dat praktijkonderzoek niet alleen antwoorden geeft op praktijkproblemen maar ook leidt tot een 

onderzoekende houding. Het uitvoeren van praktijkonderzoek door scholen wordt vaak gezien als 

een mogelijke manier om de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Andriessen (2014, 

p. 14) omschrijft praktijkgericht onderzoek als “onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven 

door de beroepspraktijk en waarvan de opgedane kennis direct bij kan dragen aan die 



beroepspraktijk.” Het doel van praktijkonderzoek is daarmee altijd de verbetering van het onderwijs, 

doorgaans gebruik makend van bestaande kennis. In de onderzoekscyclus van praktijkonderzoek, 

zoals uitgevoerd door veel academische opleidingsscholen, worden de volgende stappen uitgevoerd 

(Ros & Van den Bergh, 2014):  

1. Probleemanalyse: oriëntatie op het probleem op de verbeterwens, waarbij wordt nagegaan 

welke extra kennis hierover gewenst is;  

2. Uitvoering van een literatuurstudie naar de belangrijkste concepten. In de literatuurstudie 

wordt nagegaan wat bekend is over ‘wat werkt’.  

3. Empirische dataverzameling waarbij wordt nagegaan in hoeverre de bestaande praktijk in de 

school overeenkomt met de bevindingen vanuit de literatuur.  

4. Conclusies op basis van 2 en 3 en aanbevelingen leidend tot een verbeterplan.  

5. Uitvoering en evaluatie van het verbeterplan. 

 

Een ander veelgebruikt model vertrekt meer vanuit een ontwerpgerichte benadering (design-based 

research). Hierin is de fase ontwerpen van een oplossing expliciet opgenomen en richt het onderzoek 

zich op de evaluatie ervan (Van den Donk & van Lanen, 2009), zie figuur 2.3.  

 
 

Figuur 2.3: Onderzoekscyclus ontwerpgericht praktijkonderzoek in de school (uit Van der Donk en van 

Lanen, 2009, p18) 

 

Gedurende het gehele onderzoeksproces wordt het team betrokken, zodat zij kennis nemen van de 

literatuuruitkomsten en draagvlak wordt gecreëerd voor verbeteracties. Een conceptueel model 

ontwikkeld over de wijze waarop praktijkonderzoek kan bijdragen aan onderwijsverbetering richt 

zich op de feedbackfunctie en de dialoogfunctie van onderzoek (Ros, e.a. 2013; Ros & Van den Bergh, 

2014).  

 

De feedbackfunctie van onderzoek  
De feedbackfunctie houdt in dat onderzoek bijdraagt aan schoolontwikkeling als de 

onderzoeksresultaten leiden tot implementatie van onderwijsverbeteringen. Bij veel van deze 

onderwijsverbeteringen gaat het om een gedragsverandering van leraren. Het realiseren van een 

gedragsverandering is niet eenvoudig (Janssen, Westbroek, Doyle & Van Driel, 2013). Opvattingen, 

motivatie, het zelfvertrouwen en de capaciteiten van leraren spelen een rol, naast de mogelijkheden 

om een innovatie in te voeren. In de praktijk blijkt dat onderwijsverbeteringen vaak niet succesvol 

zijn. Regelmatig worden in scholen beslissingen genomen zonder een gedegen analyse of 



vooronderzoek. Ook worden processen en opbrengsten meestal niet gemonitord en geëvalueerd. 

Hierdoor wordt er niet optimaal geleerd voor een volgende keer (Hargreaves, 2007).  

Praktijkonderzoek kan een bijdrage leveren aan meer doelgerichte en planmatige innovaties door de 

feedbackfunctie. Op basis van onderzoeksresultaten kan de school doelgericht en onderbouwd 

invulling geven aan de innovatie en deze waar nodig tussentijds bijsturen. Praktijkonderzoek draagt 

op deze wijze bij aan het meer planmatig uitvoeren van verbeteringen of innovaties, waardoor deze 

een systematisch en transparant karakter krijgen.  

 

De dialoogfunctie van onderzoek  
Voor de professionele ontwikkeling is het leren op de werkplek, samen met collega’s, ook wel 

informeel leren genoemd, van groot belang (Kyndt, Gijbels, Grosemans, & Donche, 2016). Dit kan op 

verschillende manieren, zoals via collegiale consultatie, het samen voorbereiden, elkaar om hulp 

vragen en samen onderzoek doen. Onderzoek kan bijdragen aan verdieping van de dialoog doordat 

een scherpe definiëring van concepten nodig is en distantie en reflectie op de dagelijkse praktijk.  

Reflectie en dialoog spelen bij het informeel leren op de werkplek een belangrijke rol. De reflectieve 

dialoog is een proces dat leraren in staat stelt om kritisch ideeën, kennis, opvattingen en keuzes te 

identificeren, er gezamenlijk op te reflecteren en te begrijpen. Ze bouwen daarmee samen aan 

nieuwe kennis, vooral als er sprake is van verschillende opvattingen of ervaringen. Dit leidt tot 

betekenisvolle reflectie, heroverwegen, onderhandeling en kritisch denken, waardoor nieuwe 

inzichten kunnen ontstaan (Kooy, 2015). Een belangrijk aandachtspunt voor de samenstelling van de 

werkgroepen is dus dat er sprake is van leraren met verschillende expertises en werkwijzen. Een 

ander aandachtspunt is dat er sprake moet zijn van vertrouwen en respect tussen de deelnemers van 

een werkgroep. Een kritisch-reflectieve dialoog wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, openheid 

en reflectie (Meijer, e.a., 2016). Leraren dienen bereid te zijn de eigen inbreng en die van de anderen 

te bevragen, te luisteren en open vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn, het eigen oordeel op te 

schorten en overtuigingen en opvattingen te delen. In de reflectieve dialoog wordt de diversiteit van 

perspectieven gezocht en soms (bewust) een weerwoord uitgelokt in plaats van snel naar een 

oplossing te willen gaan (Lauteslager, 2012). Op deze manier wordt impliciete kennis ook expliciet 

gemaakt en toegankelijk voor reflectie en feedback. Er is sprake van kritisch-reflectieve dialoog als 

leraren in staat zijn de achterliggende ideologie en waarden en normen (wat is goed onderwijs, wie 

bepaalt dat?) en aannames hierover aan de orde te stellen (Brookfield, 2017). Het bewust zijn en 

kunnen expliciteren van de eigen waarden en doelen maakt dat leraren anderen goed uit kunnen 

leggen wat ze belangrijk vinden, voor wie en waarom (Onderwijsraad, 2013). 

Bij het onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering door werkgroepen krijgt de werkgroep de 

verantwoordelijkheid om binnen een bepaald speerpunt met onderbouwde verbetervoorstellen te 

komen en collega’s te ondersteunen bij de implementatie daarvan. Bij deze vorm van gespreid 

leiderschap is het belangrijk dat duidelijk is binnen welke kaders de werkgroep zelf keuzes kan 

maken. Als de visie van de school duidelijk en concreet is, kan deze voor een werkgroep richting 

geven over acceptabele oplossingsrichtingen, die passen binnen de context van de school. De taak 

voor de schoolleider is het op elkaar afstemmen van de processen in de verschillende niveaus binnen 

de school en te borgen.  

 



2.3 Onderzoekende houding en benutten van literatuur 

Op individueel niveau zien we een onderzoekscultuur op school terug in de onderzoekende houding 

van leraren en het benutten van literatuur door hen. In deze paragraaf gaan we dieper in op de 

betekenis van deze concepten en de wijze waarop deze kunnen worden gestimuleerd. 

 

Onderzoekende houding  
Het concept onderzoekende houding wordt momenteel zowel in het onderzoek als in de praktijk veel 

gebruikt, maar het wordt vaak onvoldoende gedefinieerd. Ook in de wetenschappelijke literatuur is 

weinig eenduidigheid in definities te vinden (Meijer et al., 2016). De Onderwijsraad stelt dat een 

kritisch-onderzoekende houding en vaardigheden ervoor zorgen dat de persoonlijke professionaliteit 

van leraren blijft ontwikkelen en dat deze houding leraren in staat stelt om: “te blijven onderzoeken 

wie ze als leraar willen zijn en zo hun identiteit verder te ontwikkelen; kritisch naar hun waarden en 

doelen te kijken en steeds bekwamer te worden in het expliciteren ervan in de dialoog met anderen; 

hun ervaring steeds kritisch tegen het licht van bestaande kennis te houden en zo hun praktische 

wijsheid te blijven versterken; en nieuwe inzichten te blijven opdoen ten aanzien van inhoudelijke 

onderwijsonderwerpen, waardoor ze op basis van deze expertise leiderschap en invloed kunnen 

verwerven in activiteiten en professionele ruimte kunnen benutten of creëren.” (De Onderwijsraad, 

2013, p 33). 

Zoals in de inleiding aangegeven spreken Cochran-Smith and Lytle (2009) over ´inquiry as a stance´ 

en bedoelen daarmee dat leraren voortdurend handelen vanuit een perspectief op leren, een 

kritische houding en nieuwsgierigheid. Zij stellen dat elk aspect van het lerarenberoep de 

mogelijkheid biedt om onderzoekend te handelen. Ook Meijer en collega’s (2016) benoemen  

kritische reflectie als een facilitator van diepgaand professioneel leren. Openheid en 

nieuwsgierigheid zien zij als prikkels voor exploratief gedrag. Tack en Vanderlinde (2014) hebben 

onderzoek gedaan naar de onderzoekende houding (‘researcherly disposition’) van lerarenopleiders. 

Zij onderscheiden een affectief aspect: een waardering voor onderzoek, een cognitief aspect: een 

vermogen om te onderzoeken, en een gedragsaspect, dat zich uit in het zien van mogelijkheden en 

kansen voor onderzoek. Earl en Katz (2006) spreken over een Inquiry Habit of Mind en over Data 

Literacy en leggen de nadruk op een mindset die gericht is op het begrijpen en interpreteren van 

situaties en gegevens. Zij benoemen verschillende houdingselementen, namelijk: het waarderen van 

diep begrip, het kunnen uitstellen van het eigen oordeel, tolerantie voor ambiguïteit, het innemen 

van verschillende perspectieven en het systematisch stellen van vragen om de kern van een kwestie 

te benaderen. Bij ‘Data Literate’, als tweede aspect van een onderzoekende houding gaat het om het 

kunnen verzamelen van gegevens, het beoordelen van de kwaliteit hiervan en het gebruiken van 

deze gegevens kunnen gebruiken voor onderwijsverbetering. 

Bruggink en Harinck (2012) hebben een literatuurreview uitgevoerd op basis van een groot aantal 

Nederlandse en internationale publicaties over onderzoekende houding. Ze constateren dat 

verschillend gehanteerde definities worden veroorzaakt door verschillen in context, bijvoorbeeld 

door vak of schooltype. Op basis van bestaande definities en onderzoeksresultaten komen zij tot 

negen generieke kenmerken van een onderzoekende houding: nieuwsgierigheid, open houding, 

kritisch zijn, tot inzicht willen komen, bereidheid tot perspectiefwisseling, distantie van routines, 

gerichtheid op bronnen, nauwkeurigheid en onderdeel willen uitmaken van een leergemeenschap. 

Het laatste kenmerk, de behoefte om kennis te delen en onderdeel van te zijn van een 

leergemeenschap, vormt hierin een nieuw element.  



Concluderend kunnen we stellen dat onderzoekers het concept ‘onderzoekende houding’ op 

verschillende manieren benoemen en definiëren, waarbij sommige onderzoekers meer de nadruk 

leggen op een nieuwsgierige, kritische houding en het verzamelen en benutten van gegevens (Earl & 

Katz, 2006; Bruggink & Harinck, 2012) en andere onderzoekers meer de nadruk leggen op het leren 

van professionals en onderwijsverbetering (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Meijer et al., 2016). In deze 

studie combineren we deze perspectieven; we gaan uit van twee aspecten van de onderzoekende 

houding; een kritisch nieuwsgierige houding en het verzamelen en benutten van data. Beide 

aspecten zijn gericht op onderwijsverbetering, op individueel niveau en/of op schoolniveau.  

Onderzoek naar de wijze waarop de onderzoekende houding van leraren kan worden gestimuleerd is 

vooral gericht op het gebruik van gegevens in de school. Wayman, Jimerson en Cho (2012) 

benoemen vier strategieën om het gebruik van gegevens in het kader van de professionalisering van 

leraren: 1) het stimuleren van praktijkonderzoek, waarin gegevens worden verzameld; 2) het 

gebruiken van gegevens afstemmen op de leerdoelen van individuele leraren en van de organisatie 

als geheel; 3) het integreren van het gebruik van gegevens in alle vormen van professionalisering van 

leraren; 4) het ervoor zorgen dat samenwerking altijd een essentieel onderdeel uitmaakt van 

professionalisering waarbij gegevens worden benut. Uiterwijk-Luijk (2017) heeft zich in haar 

proefschrift vooral gericht op de voorwaarden op leraarniveau voor een onderzoekende houding en 

onderzoeksmatig gedrag en concludeert dat self-efficacy zowel op individueel als op teamniveau de 

belangrijkste variabelen zijn. Schoolleiders raadt zij daarom aan om leraren te laten samenwerken in 

werkgroepen, succeservaringen te creëren, leraren positieve feedback te geven en heb te laten 

praten over elkaars capaciteiten en ieders sterke punten. Ook is het nodig dat schoolleiders hun visie 

op onderzoeksmatig werken helder formuleren en leraren meenemen in besluitvorming. 

 

Benutten van bestaande kennis 
Een specifiek doel van de onderzoekscultuur is het gebruiken van (onderzoeks)literatuur om het 

onderwijs te verbeteren. Het benutten van kennis uit onderzoek ter verbetering de onderwijspraktijk 

wordt ook wel ‘evidence-informed’ handelen genoemd. Door het benutten van onderzoekskennis 

wordt de school als het ware een spiegel voorgehouden. Leraren gaan dan na in hoeverre de kennis 

die in de bronnen die zij geraadpleegd hebben, zoals literatuur, artikelen of blogs, van toepassing is 

op de stand van zaken in de eigen school.  

In de praktijk blijkt het gebruik van kennis uit onderzoek door scholen niet eenvoudig, vooral als het 

gaat om internationale kennis uit wetenschappelijk onderzoek. De problemen waar leraren en 

schoolleiders tegenaan lopen zijn drieledig (zie o.a. Martens, 2010). Het eerste probleem is dat 

wetenschappelijke kennis vooral wordt gepubliceerd in wetenschappelijke peer-reviewed 

tijdschriften, die doorgaans niet toegankelijk zijn voor leraren. Ondanks de opkomst van ‘open-access 

journals’ is de toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis nog steeds zeer beperkt. Wel doen 

universiteiten en lectoraten steeds meer moeite om onderzoeksresultaten ook in vaktijdschriften te 

publiceren. Hiervoor zijn echter nauwelijks geschikte tijdschriften beschikbaar. Veel kennis is 

daardoor nauwelijks ‘vindbaar’ voor scholen. De kennisportal van NRO is een poging om Nederlandse 

onderzoeksrapporten vindbaar te maken voor scholen.  

Een tweede probleem is dat wetenschappelijke publicaties vaak slecht bruikbaar zijn voor scholen, 

omdat het taalgebruik niet aansluit bij het taalgebruik op scholen. Ook leveren de onderzoeken vaak 

geen concrete aanbevelingen op voor de praktijk. De hoe-vraag wordt vaak niet beantwoord. Daarbij 

sluit de vraagstelling van het onderzoek vaak niet aan bij de vragen van scholen. Bovendien levert 

wetenschappelijk onderzoek vaak geen duidelijke uitkomsten voor scholen. In verschillende 



onderzoeken naar soortgelijke concepten (met verschillende definities), worden verschillende 

instrumenten, verschillende effectmaten en methodes gehanteerd en deze leiden tot verschillende 

uitkomsten. Het is een kunst op zich om hier wijs uit te worden, zelfs voor wetenschappers. Het 

aantal reviewstudies is beperkt en leveren doorgaans ook geen duidelijke antwoorden. Daarbij komt 

nog dat door de dynamische en complexe praktijk van het onderwijs, gevonden effecten vaak klein 

zijn. Dit betekent dat als een leraar iets dat ‘bewezen effectief’ is, toepast in zijn eigen onderwijs, dit 

weinig garantie geeft op hoge of betere leerprestaties. De leraar kan dus eigenlijk niet vertrouwen op 

effectieve aanpakken, methodes of strategieën, maar moet altijd kritisch nagaan of de gekozen 

aanpak ook in zijn gegeven omstandigheden, bij de eigen specifieke doelgroep, in de eigen specifieke 

context, ‘werkt’.  

Een derde probleem is dat het gebruik van literatuur niet in routines van leraren zit. Zij hebben 

behoefte aan ‘just in time’, contextspecifieke kennis. Veel leraren vinden het echter moeilijk om hun 

vragen te articuleren. Van den Berg (2015) maakt onderscheid tussen eenvoudige vraagstukken waar 

leraren tegenaan lopen en complexe en weerbarstige vraagstukken die niet zomaar op te lossen zijn. 

Hiervoor is een traject nodig, waarin het gebruik van literatuur en praktijkonderzoek een rol kan 

spelen. Als de leraren bruikbare literatuur hebben gevonden, gelezen en begrepen, moeten ze nog 

de vertaalslag maken van de algemene kennis uit een publicatie naar de betekenis voor het eigen 

handelen in de eigen specifieke context. Voor veel leraren is deze stap niet eenvoudig. Uit onderzoek 

blijkt dat leraren (in opleiding) vaak wel in staat zijn om onderzoeksliteratuur op een juiste manier te 

interpreteren, maar dat ze vooral moeite hebben met de vertaalslag naar de praktijk (Van Ingen e.a., 

2016). Daarbij kost de selectie van relevante literatuur veel tijd en het lezen van de, veelal 

Engelstalige, artikelen is voor veel leraren moeilijk. Vaak beperken leraren zich daardoor tot 

informatie die snel voorhanden en vaak oppervlakkig is. 

Naast bovengenoemde problemen doet zich nog een ander probleem voor bij het kritisch gebruik 

van literatuur. Mensen zijn geneigd informatie zo te interpreteren dat het past bij hun opvattingen. 

Katz en Dack (2014) benoemen in dit kader vijf belemmeringen voor het kritisch benutten van 

literatuur (oftewel het leren van nieuwe inzichten), die ook voor leraren gelden: 

1. Confirmation bias: mensen zoeken naar bevestiging van hun eigen denkbeelden; 

2. Activity trap: mensen hebben een voorkeur voor adviezen die tot actie leiden; 

3. Vividness bias: mensen hebben een voorkeur voor literatuur/nieuwe inzichten die aansluit bij 

hun eigen ervaringen;  

4. Cherry pick: mensen zijn geneigd die aspecten uit literatuur te halen die de aandacht 

trekken; 

5. Omission bias: mensen geven de voorkeur aan handelen boven niet te handelen, waardoor 

ze soms te snel handelen, voordat ze beschikken over complete informatie. 

Om deze belemmeringen te doorbreken is het belangrijk dat leraren zich bewust worden van deze 

neigingen, is een cultuur nodig waarin kritisch wordt gekeken naar gegevens, dient impliciete kennis 

te worden geëxpliciteerd (Katz & Dack, 2014; Uiterwijk-Luick, 2017).  

 

In de medische sector speelt eveneens het kennisbenuttingsprobleem. Jarenlang onderzoek heeft 

een model opgeleverd dat veel wordt gebruikt in deze sector; het ‘knowledge-to-action 

framework’ (Straus, Tetroe & Graham, 2009).  

 



 
Figuur 2.4: Het ‘knowledge-to-action framework (Straus, Tetroe & Graham, 2009) 

 

Het model bestaat uit twee cirkels. De binnenste cirkel van het model is de ‘kenniscreatiecirkel’, 

waarin onderzoek wordt uitgevoerd dat leidt tot onderzoeksresultaten en instrumenten. 

Daaromheen staat de ‘actiecirkel’, met verschillende activiteiten die nodig zijn om de kennis 

daadwerkelijk te gebruiken: het identificeren van een probleem in de praktijk en daar relevante 

kennis bij selecteren, het aanpassen van de kennis aan de specifieke context, het overwinnen van 

belemmeringen voor het gebruik van de kennis, het selecteren, op maat maken en implementeren 

van passende interventies, het monitoren van het gebruik van de kennis, het evalueren van de 

uitkomsten ervan en het borgen van het gebruik van de kennis. 

 

Er is weinig bekend over de wijze waarop leraren kunnen worden gestimuleerd om meer gebruik te 

maken van literatuur voor het verbeteren van hun onderwijspraktijk. Om meer inzicht te krijgen in de 

mate waarin leraren met meer onderzoekservaring literatuur gebruiken en door welke factoren dit 

verklaard kan worden, is de ‘theory of planned behavior’ van Ajzen (1991) een geschikt model. Deze 

theorie stelt dat gedrag van een persoon het beste verklaard kan worden door de intentie die de 

persoon heeft om het gedrag te laten zien. Deze intentie wordt beïnvloed door de attitude, de self-

efficacy en de subjectieve norm. In dit geval zou de intentie tot literatuurgebruik en het feitelijke 

literatuurgebruik verklaard kunnen worden door de mate waarin leraren een positieve attitude ten 

opzichte van literatuur hebben, de mate waarin ze zich hiertoe capabel achten (self-efficacy) en de 

mate waarin zij ervaren dat hun omgeving van hen verwacht dat zij literatuur gebruiken om hun 

handelen te verbeteren en/of het onderwijs verder te ontwikkelen (sociale norm). 
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2.4 Onderzoeksmodel  

Dit onderzoek is gericht op de vraag op welke wijze de schoolleider in zijn school (of team) een 

onderzoekscultuur kan realiseren waarin de onderzoekende houding van leraren en gebruik van 

literatuur door leraren bevorderd worden.  In dit hoofdstuk hebben we deze concepten nader 

geduid. De onderzoekscultuur in de school (schoolniveau) hangt nauw samen met de onderzoekende 

houding van leraren en het benutten van gegevens en van literatuur voor het verbeteren van het 

onderwijs. De interventies van de schoolleider kunnen zowel gericht zijn op de organisatie van 

praktijkonderzoek/onderzoeksmatig handelen in de school en de condities daarvoor als op het 

bevorderen van een cultuur waarin leraren gezamenlijk werken aan onderbouwde 

onderwijsverbeteringen. 

 
Figuur 2.5: Onderzoeksmodel: Interventies van de schoolleider om de onderzoekscultuur te 

bevorderen 

 

2.5 Context en onderzoeksvragen  

De hoofdvraag van het onderzoek was: Op welke wijze kan een onderzoekscultuur in een school 

worden gerealiseerd c.q. bevorderd op het niveau van de school en van de leraar?  

Het hoofdonderzoek heeft plaatsgevonden bij 16 basisscholen in oostelijke helft van Noord-Brabant. 

Hiervan waren acht scholen bij de start van het project al langer dan drie jaar aangesloten bij de 

academische opleidingsschool van het Partnerschap Opleiden in de School (POS), waar ook Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie deel van uitmaakt. De andere acht scholen opleidingsscholen waren net 

gestart binnen de academische opleidingsschool of hadden daar belangstelling voor. Daarnaast zijn 

vier VO-scholen in Friesland betrokken, eveneens twee startende en twee scholen met meer ervaring 

met onderzoek in de school. Op basis van de bestaande samenwerking tussen de NHL en de scholen 

is hier gekozen voor een andere aanpak: niet zozeer de schoolleiders werden ondersteund, maar de 

onderzoeksgroepen binnen de scholen werden ondersteund door de lector. Door de verschillen in 

werkwijze (en daardoor beperkte vergelijkbaarheid), wordt het traject in deze vier scholen 

beschreven als een aparte deelstudie. In deze deelstudie, wordt vanuit een andere aanvliegroute 

getracht hetzelfde doel te realiseren, namelijk het realiseren van een onderzoekscultuur in de school. 

Om toch te kunnen toetsen of de werkwijze in het basisonderwijs ook in het voortgezet onderwijs 

bruikbaar en haalbaar is, zijn gedurende het tweede projectjaar drie andere scholen voor voortgezet 

onderwijs en één mbo-opleiding in Noord-Brabant en Zeeland betrokken.  

 



We hebben onderzocht op welke wijze deze scholen hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een 

onderzoekscultuur met behulp van instrumenten die wij hiertoe hebben ontwikkeld. De schoolleiders 

speelden hierbij een cruciale rol. Om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een 

onderzoekscultuur (cultuur en structuur), hebben we verschillende instrumenten ontwikkeld:  

- de scan onderzoekscultuur: rubrics van verschillende aspecten  van de onderzoekscultuur, 

waarop scholen zichzelf kunnen inschalen en hun ambities voor vervolgstappen kunnen 

vaststellen; 

- interventiekaarten: een kaart per aspect van de onderzoekscultuur met suggesties voor 

schoolleiders om de onderzoekscultuur te bevorderen, bedoeld als inspiratie.  

Daarnaast zijn instrumenten ontwikkeld die gericht zijn op het versterken van de vaardigheden van 

leraren, namelijk:  

- een kennisbenuttingstool, voor het zoeken, selecteren, lezen en toepassen van literatuur in de 

eigen context, in het kader van onderwijsverbetering ;  

- een dialooginstrument met voorbeelden en tips hoe een werkgroep de kwaliteit van de 

reflectieve dialoog kan versterken. 

Het laatste instrument is ontwikkeld in het laatste jaar van het project, op basis van opnames van de 

huidige dialoog in werkgroepen binnen scholen. De invloed van dit instrument hebben we in dit 

project daarom niet kunnen vaststellen. De andere drie instrumenten zijn toegepast en scholen en 

teams zijn ondersteund bij de implementatie hiervan. Deze instrumenten zijn tevens voorgelegd aan 

en afgenomen bij een groep (V)SO-scholen in cluster 2, om ook de bruikbaarheid hiervan in deze 

sector na te gaan. 

 

De hoofdvraag is opgesplitst in verschillende deelvragen1, waarbij onderzoeksvraag 1 tot en 4 

betrekking heeft op deelstudie 1 en vraag 5 op deelstudie 2. 

1 Wat is de aard van de interventies die schoolleiders kiezen (uit de scan onderzoekscultuur en 

interventiekaarten) om de onderzoekscultuur en de onderzoekende houding en literatuurgebruik te 

bevorderen? 

a  Op welke aspecten van de onderzoekscultuur richten de interventies zich en hoe 

 kunnen ze getypeerd worden?  

b Welke factoren zijn van invloed op het werken aan de onderzoekscultuur? 

c In welke mate verschillen scholen voor voortgezet onderwijs en (V)SO van het basisonderwijs 

ten aanzien van de gekozen interventies?  

 

2 In welke mate is er sprake van de feedbackfunctie en dialoogfunctie in werkgroepen op (ervaren) 

basisscholen?  

a  Hoe werken de werkgroepen aan het verbeteren van het onderwijs? 

b Zijn er veranderingen in het didactisch handelen door toedoen van de werkgroep?  

c Hoe kan de dialoog in werkgroepen worden gekenmerkt?  

d  Op welke wijze wordt de werkgroep gestuurd en ondersteund door de schoolleider?  

 

3 Wat is de invloed van de interventies van de schoolleiders op de onderzoekscultuur op  

schoolniveau en leraarniveau?  

a Wat is de invloed van de interventies op de onderzoekscultuur in de school?  

                                                 
1 De oorspronkelijke onderzoeksvragen zijn in overleg met het NRO aangepast. 



b Wat is de invloed van de interventies op de onderzoekende houding van leraren en het 

gebruik van beschikbare gegevens?  

c Wat is de invloed van de interventies op het gebruik van literatuur door leraren?  

d In welke mate zijn er verschillen tussen scholen en leraren met meer/minder ervaring met 

onderzoek?  

e In hoeverre zijn er verschillen tussen leraren uit verschillende sectoren?  

 

4 Wat zijn ervaringen van schoolleiders bij het verbeteren van de onderzoekscultuur? 

a Welke opbrengsten en impact hebben zij ervaren van het project? 

b Welke factoren beïnvloeden volgens de schoolleiders de ontwikkeling van de 

onderzoekscultuur? 

c  In hoeverre verschillen deze ervaringen in het basisonderwijs van vo/mbo en (v)so? 

 

5  Welke factoren zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van een onderzoekscultuur in de 
vier  

VO-scholen, waarin onderzoeksgroepen zijn begeleid? 
a Welke opbrengsten en impact van het project kunnen worden benoemd? 
b Welke factoren hebben gedurende het proces de ontwikkeling van de onderzoekscultuur 

beïnvloed? 
 

Voordat in hoofdstuk 4 de onderzoeksopzet wordt toegelicht, beschrijven we in hoofdstuk 3 eerst de 

ontwikkeling van de instrumenten voor scholen om de onderzoekscultuur te bevorderen. Vanaf 

hoofdstuk 5 volgen de resultaten, per onderzoeksvraag. In het laatste hoofdstuk staan de conclusies, 

discussie en aanbevelingen. 

 

 
  



3 Ontwikkeling instrumenten voor scholen 
3.1 Scan Onderzoekscultuur en interventiekaarten 

De scan onderzoekscultuur is voorafgaand aan het project ontwikkeld binnen het lectoraat Leren 

en Innoveren in samenwerking met de basisscholen in de academische opleidingsschool van het 

POS (Ros & Van den Bergh, 2014). De aspecten van de scan zijn vooral gebaseerd op ervaringen van 

de schoolleiders over cruciale condities voor het realiseren van een onderzoekscultuur aangevuld 

met gegevens uit onderzoek naar de professionele leergemeenschap (zie bijvoorbeeld Stoll, e.a. 

2006), aangevuld met het model van de feedbackfunctie en dialoogfunctie van onderzoek. 

Onderzoek dat specifiek was gericht op de ontwikkeling van een onderzoekscultuur was op dat 

moment nog niet voorhanden. Op basis van gesprekken met schoolleiders en beschikbare 

literatuur zijn acht aspecten uitgewerkt in vier fasen van ontwikkeling van de onderzoekscultuur, 

in een rubric-vorm. Deze is vervolgens afgenomen bij alle scholen van de academische 

opleidingsschool (18 op dat moment) en bijgesteld. Ook is een vijfde fase (fase 0) toegevoegd. Het 

jaar daarna heeft een tweede afname plaatsgevonden, met het aangepaste instrument, op basis 

waarvan nog kleine bijstellingen hebben plaatsgevonden in de formulering. 

Het instrument bestaat uit 8 aspecten, waarvan de eerste vier vooral betrekking hebben op de 

voorwaarden, zoals organisatie en inbedding van het onderzoek, zodat deze daadwerkelijk leidt tot 

schoolontwikkeling en de laatste vier op cultuuraspecten, zichtbaar in de wijze waarop binnen het 

team wordt (samen)gewerkt aan onderwijsverbetering en schoolontwikkeling.  Het instrument 

was toegespitst op de context van het POS, waarin scholen één of twee werkgroepen formeerden 

waarin een vierdejaars student een afstudeeronderzoek uitvoerde, samen met de leden van de 

werkgroep. Deze werkgroepen werden ‘onderzoeksgroepen’ genoemd, zowel in de praktijk in de 

scholen als in het instrument. De aspecten waren als volgt: (zie bijlage 1 voor het volledige 

instrument). 

 

Voorwaarden voor de ontwikkeling van een onderzoekscultuur: 

1. Werkwijze onderzoeksgroep: de onderzoeksgroep voert praktijkonderzoek uit en draagt zorg 

voor de implementatie van de resultaten ervan. 

2. Draagvlak van de onderzoeksgroep: in de onderzoeksgroep zijn personen vertegenwoordigd 

op basis van expertise, affiniteit en draagvlak in de school.  

3. Betrokkenheid team: het hele team is betrokken bij het onderzoek van de onderzoeksgroep, 

waardoor draagvlak voor de actiepunten en teamleren ontstaat.  

4. Rol schoolleider: de schoolleider toont een onderzoekende houding, werkt onderzoeksmatig 

en heeft onderzoek integraal opgenomen in beleid.  

Feedbackfunctie van onderzoek: 

5. Onderzoeksthema en beleid: het onderzoeksthema betreft een urgent ontwikkelpunt, 

waardoor het onderzoek bijdraagt aan beleidsontwikkeling 

6. Onderzoekende houding: leraren zijn bereid hun onderwijs te verbeteren, te leren van 

elkaar, ze reflecteren op hun lessen en maken gebruik van literatuur.  

Dialoogfunctie van onderzoek: 

7. Professionele dialoog: leraren voeren diepgaande gesprekken over het onderwijs gericht op 

verbetering van het handelen 

8. Visieontwikkeling en kennisdelen: de school heeft zich ontwikkeld tot een lerende 

organisatie. De school deelt kennis en ontwikkelt gezamenlijk kennis met alle partners. 



 

Bij elk aspect is een interventiekaart ontwikkeld (zie bijlage 2). Deze bestaat uit een geplastificeerd A-

4, met een aantal voorbeelden van mogelijke interventies om dit aspect van de onderzoekscultuur te 

verbeteren. De interventies zijn geformuleerd op basis van een overzicht van de literatuur (onder 

andere Sharp, Eames & Sanders, 2006; Levin, 2010; Tan, 2012) en op basis van ervaringen van 

schoolleiders in de AOS die eerder met de Scan Onderzoekscultuur hadden gewerkt. Getracht is de 

interventies zo concreet mogelijk te formuleren en op te splitsen in kleine, haalbare activiteiten die 

de schoolleider kan inpassen in het dagelijks werk in de school.  

De interventies zijn ingedeeld in interventies gericht op de organisatie (structuur) en interventies 

gericht op de cultuur (conform Onderwijsraad, 2016). De interventiekaarten zijn bedoeld als 

inspiratiebron voor de schoolleiders om een ontwikkelplan op te stellen voor het verbeteren van de 

onderzoekscultuur. Hiertoe kiezen zij een of enkele interventies uit de gekozen interventiekaart(en) 

en vertalen deze naar de eigen context door hier concrete doelen en activiteiten (wie, waar, 

wanneer, hoe te evalueren) aan te verbinden. De schoolleiders waren uiteraard vrij om ook andere 

interventies te kiezen, die niet op de interventiekaart stonden. Vanuit het project kregen zij ook de 

beschikking over de kennisbenuttingstool (zie paragraaf 4.2) en good practice beschrijvingen van 

andere scholen. Aan de schoolleiders is tijdens de eerste keer dat de interventiekaarten zijn  gebruikt 

om feedback gevraagd hierop. Dit heeft geleid tot enkele kleine bijstellingen.  

Na de eerste afname van de Scan Onderzoekscultuur met de interventiekaarten zijn de instrumenten 

aangepast. De aspecten van de scan zijn iets anders ingedeeld, op basis van de recente literatuur. 

Daarnaast is de scan meer toepasbaar gemaakt op contexten buiten het POS, vooral door de 

onderzoeksgroep waarin een 4e jaars student participeert minder centraal te stellen. De definitieve 

versie van de scan onderzoekscultuur en interventiekaarten is uitgegeven door het landelijk 

Steunpunt Opleidingsscholen (nu Platform Samen Opleiden en Professionaliseren geheten) en is te 

vinden op hun website: https://www.platformsamenopleiden.nl/scan-onderzoekscultuur-school/. 

 

3.2 Kennisbenuttingstool 

Op  basis van het knowledge-to-action framework (Straus, Tetroe, & Graham, 2009) en ervaringen 

van leraren die een masteropleiding volgen bij het zoeken en benutten van literatuur, hebben we 

een tool ontwikkeld om leraren te ondersteunen bij het zoeken en gebruiken van literatuur. 

Belangrijke ontwerpcriteria waren: 

- de tool moet vrij toegankelijk en laagdrempelig zijn; 

- de tool moet zowel bruikbaar zijn voor leraren met weinig ervaring in het gebruik van 

literatuur en voor leraren die daar al enigszins bedreven in zijn; 

- de tool moet overzichtelijk zijn en flexibel in gebruik (dat wil zeggen, de tool hoeft niet 

stapsgewijs te worden doorlopen); 

- de tool dient praktische en concrete aanwijzingen en tips te geven; 

- de tool dient concrete praktijkvoorbeelden te bieden.  

Voor de ontwikkeling van het ontwerp is een team samengesteld met onderwijskundigen, 

informatiespecialist en een softwareontwikkelaar. De tool is opgebouwd rond vier basisstappen, 

die elk uit een aantal substappen bestaan. De basisstappen zijn:  

1. Wanneer gebruik je kennis?  

2. Hoe vind je kennis?  

3. Hoe interpreteer je kennis?  

4. Hoe benut je kennis?  

https://www.platformsamenopleiden.nl/scan-onderzoekscultuur-school/


Elke (deel)stap is geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden. Bij het zoeken naar 

Nederlandstalige onderzoekskennis is ervoor gekozen om leraren te verwijzen naar de 

kennisportal van NRO: https://www.nro.nl/resultaten/kennisportal-onderwijs/, voor leraren die 

hieraan niet voldoende hebben, naar Google Scholar. Een prototype van de tool is getest bij een 

groep masterstudenten, bij pabo-studenten en bij een school van de AOS die niet meedeed aan het 

project. Ook is over de tool een workshop gegeven op de EAPRIL. Op basis van deze feedback is de 

tool steeds bijgesteld. Een van de bijstellingen betreft het toevoegen van twee voorbeelden van 

werkgroepen die samen literatuur zoeken, naast een voorbeeld van een leraar po en een leraar vo. 

De reden hiervoor is dat vanuit het oogpunt van het ontwikkelen van een onderzoekscultuur 

belangrijk is dat leraren met elkaar samenwerken wanneer zij onderwijsverbeteringen doorvoeren. 

 

In het tweede projectjaar is de kennisbenuttingstool is in twee workshops (workshop 1: stap 1-2, 

workshop 2: stap 3-4) aangeboden aan de teams van de deelnemende basisscholen in het project, de 

onderzoeksgroepen in het VO en de twee leergemeenschappen in het SO. Twee basisscholen hebben 

ervoor gekozen om de tweede workshop niet door te laten gaan, omdat ze dat op dat moment niet 

zinvol vonden. De workshops hadden enerzijds als doel om de tool te introduceren, zodat leraren 

hiermee hun vaardigheden in het gebruik van literatuur konden verbeteren. Anderzijds was een 

belangrijk doel van de workshops om feedback over de tool te verzamelen. Naast mondelinge 

feedback is na afloop van beide workshops een schriftelijke vragenlijst afgenomen, waarin om 

feedback werd gevraagd. De workshops werden gegeven door twee personen, waarbij een de 

workshop leidde en de andere feedback verzamelde. Ook is in de periode tussen de workshops aan 

vijf leraren per school die zich hiervoor hadden aangemeld een korte vragenlijst met open vragen 

over de bruikbaarheid van de tool gestuurd.  

 

De implementatie van de tool bleek complexer dan vooraf gedacht. De meeste leraren hebben de 

webtool niet in hun dagelijkse praktijk tussen de workshops door gebruikt. De leraren die dat wel 

deden waardeerden de stap ‘hoe vind je kennis?’ het meest. Binnen deze stap gebruikten de leraren 

vooral de substap ‘waar zoek je?’. Ze gebruikten de webtool tussen de 10-15 minuten per keer. De 

reden om de tool te gebruiken was hoofdzakelijk om literatuur te zoeken. De leraren gaven aan dat 

de ondersteuning goed was om literatuur op een gestructureerde wijze te zoeken, wat vervolgens 

ook leidde tot het vinden van geschikte literatuur. De reacties op de tool verschilden sterk. Waar de 

een de stappen een handig houvast vond, vond de ander ze betuttelend. Naast meer technische 

opmerkingen over de tool (bijvoorbeeld de tips waren minder zichtbaar, doordat de gebruiker op een 

‘post-it’ moest klikken, de invulformulieren waren niet te downloaden, onduidelijkheid over hoe de 

gebruiker vanuit een voorbeeld terug naar de stappen kon navigeren), vond een deel van de 

teamleden de uitstraling en het taalgebruik te kinderlijk. Een deel van de leraren vond het meer iets 

voor studenten. Vooral leraren met een masteropleiding gaven aan de stappen logisch te vinden. Een 

van hen geeft aan: ‘Het samen kritisch kijken en reflecteren helpt om gerichter te kijken. Op deze 

manier werken de leraren met behulp van de tool als team aan de professionele cultuur. Het is wel 

handig dat in elke werkgroep collega’s zitten die hier wat meer ervaringen mee hebben. Het stellen 

van reflectieve vragen is een vaardigheid die je niet automatisch toepast’. Opvallend was dat de 

leraren in het po deze mening niet waren toegedaan. 

Op basis van de feedback van de leraren tijdens de workshops is de kennisbenuttingstool opnieuw 

aangepast tot in de huidige vorm, zie http://www.onderwijsmetkennis.nl/. De tool zal na afloop van 

het project worden gehost op de website van het NRO. In de opleidingen (pabo en 

https://www.nro.nl/resultaten/kennisportal-onderwijs/
http://www.onderwijsmetkennis.nl/


masteropleidingen) wordt de tool positief gewaardeerd en geïntegreerd in het curriculum. Ook in 

een nascholingstraject voor vo-docenten werd de tool zeer gewaardeerd door de docenten.  

 

3.3 Instrument Reflectieve dialoog  

Er bleek geen geschikt instrument voorhanden om de kwaliteit van de dialoog vast te stellen. Op 

basis van de literatuurstudie, is vastgesteld welke aspecten hierbij een rol spelen. Hiervan is een 

beschrijving gemaakt en typerend gedrag beschreven. Hierbij zijn 6 aspecten vastgesteld (zie 

bijlage 3): 

1. Open staan voor andere perspectieven: Vanuit een open houding vragen naar meningen en 

opvattingen van collega’s en open staan voor andere ideeën. 

2. Reflecteren: De effectiviteit van huidige werkwijzen, aanpakken en routines ter discussie 

stellen. 

3. Analyseren: Planmatig een situatie analyseren en evalueren zodat gedetailleerde 

informatie beschikbaar is om goede keuzes te maken. 

4. Onderbouwen van standpunten: Het vragen en geven van argumenten gegeven voor 

standpunten en het nemen van besluiten genomen op basis van grondige afwegingen. 

5. Kennis van buiten benutten: Kennis gebruiken vanuit literatuur, van experts buiten de 

werkgroep/school of andere scholen raadplegen om betere keuzes te kunnen maken.  

6. Elkaar feedback geven: Elkaar feedback en hulp geven en vragen op een constructieve 

manier geven.  

 

Aan alle deelnemende basisscholen is gevraagd om twee keer een bijeenkomst van een werkgroep 

op te nemen met een audiorecorder en op te sturen. Niet alle scholen hebben dit gedaan en ook 

was een deel van de opnames niet geschikt, omdat het geen bijeenkomst van een werkgroep 

betrof. Ook is aan de vijf werkgroepen die gevolgd zijn (zie 5.2) gevraagd om opnames te maken 

van al hun bijeenkomsten gedurende een schooljaar. Drie werkgroepen hebben hier gehoor aan 

gegeven en bij een vierde is een onderzoeker aanwezig geweest die aantekeningen heeft gemaakt. 

In totaal zijn 37 opnames geanalyseerd.  

De opnames van de bijeenkomsten van de werkgroepen zijn herhaaldelijk beluisterd en op basis 

hiervan zijn de aspecten aangevuld met (beknopte) voorbeelden van uitspraken die de aspecten 

typeren. Het instrument is gevalideerd op basis van de opgenomen dialoogfragmenten van de 

werkgroepen. Er was geen mogelijkheid meer om de bruikbaarheid van het instrument in de 

praktijk te toetsen, omdat de ontwikkeling pas klaar was na afronding van de dataverzameling. De 

deelnemende scholen hebben het instrument aan het eind van het project ontvangen als 

opbrengst van het project. 

 

  



4. Onderzoeksopzet 

4.1 Methode 

Om onderzoeksvraag 1 te beantwoorden zijn de onderzoeksscholen drie keer (16 basisscholen) of 1 

keer (4 VO-scholen) bezocht om de scan onderzoekscultuur in te vullen. In de basisscholen vonden 

scangesprekken plaats in oktober 2016, januari 2017 en januari 2018; in de VO-scholen in de periode 

tussen mei en september 2017. Hierbij waren de schoolleiders en enkele teamleden aanwezig, 

variërend van 1 tot 5. De schoolleiders was gevraagd zelf teamleden uit te kiezen. In sommige 

gevallen wat dit het MT, in andere gevallen een leraar die toevallig geen les gaf op het moment van 

de bijeenkomst In de meeste gevallen hadden de deelnemers aan het gesprek vooraf per aspect 

alvast gescoord waar zij dachten te zitten. In het gesprek bespraken we dan de verschillen en 

overeenkomsten tussen de inschattingen van de deelnemers en er werd gevraagd naar 

concretiseringen van hoe er werd gewerkt, wie daarbij initiatief namen en betrokken waren, waar ze 

trots op waren en welke knelpunten zich voordeden. Per aspect werd vervolgens gescoord wat de 

huidige en gewenste situatie was. Op basis daarvan kozen de schoolleiders 1 of meer aspecten om 

aan te werken en formuleerden daar doelstellingen bij.  

Met behulp van de bijbehorende interventiekaart(en) werd vervolgens door de schoolleider een 

ontwikkelplan opgesteld voor het komende jaar met concrete actiepunten. De schoolleiders 

ontvingen hiervoor een format. Op het ontwikkelplan werd door de onderzoeker feedback gegeven, 

met vooral als doel om de acties nog verder te specificeren en doelen en acties beter te verbinden. In 

de twee periodes tussen de scangesprekken vonden in de basisscholen drie (ervaren scholen) tot vier 

(onervaren scholen) monitorgesprekken plaats. Het doel van deze monitorgesprekken was tweeledig. 

Enerzijds waren deze bedoeld om gegevens te verzamelen over het proces, anderzijds waren deze 

bedoeld om schoolleiders te ondersteunen bij de uitvoering door als een critical friend mee te 

denken bij knelpunten bij de uitvoering. De doelen, activiteiten of het tijdpad werden zo nodig 

bijgesteld. Van alle gesprekken zijn door de onderzoeker verslagen gemaakt die aan de schoolleider 

zijn voorgelegd ter accordering. Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 1 is de aard van de 

uitgevoerde interventies en factoren die van invloed waren op het realiseren ervan, geanalyseerd op 

basis van de ontwikkelplannen, de scangesprekverslagen en de monitorverslagen. 

 

Om onderzoeksvraag 2 te beantwoorden is aan alle scholen gevraagd om een geluidsopname te 

maken van een bijeenkomst van een werkgroep. Hiertoe is opnameapparatuur aan de scholen ter 

beschikking gesteld. Aan vijf van de ervaren scholen is gevraagd of een werkgroep wilde deelnemen 

aan het meer diepgaande onderzoek. Deze vijf werkgroepen zijn bezocht om het doel van dit 

deelonderzoek uit te leggen en om de focus van de werkgroep en beoogde doelen voor het komend 

jaar te bevragen. Om het effect van de werkgroepen op het didactisch handelen van de leraren na te 

gaan is vervolgens het handelen van de leraren geobserveerd in het najaar van 2017 en in het najaar 

van 2018. Dit gebeurde  in (een selectie van) de groepen waar de doelen van de werkgroep 

betrekking op hadden. Bij één van de vijf scholen heeft geen tweede observatie plaatsgevonden 

omdat de werkgroep vertraging had opgelopen en de geplande verandering nog niet had 

plaatsgevonden. Daarnaast is aan de werkgroepen gevraagd om opnames te maken van de 

bijeenkomsten. Drie van de vijf werkgroepen hebben dit gedaan. De werkgroep op de vierde school 

vond het maken van opnames geen prettig idee, hier heeft een onderzoeker de bijeenkomsten 

bijgewoond en heeft aantekeningen gemaakt van de dialoog. Bij de werkgroep van de vijfde school is 



het maken van opnames erbij ingeschoten. Tot slot zijn in het najaar van 2018 de werkgroepen 

geïnterviewd over het proces, het realiseren van de doelen en de ondersteuning van de schoolleider.  

 

Om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden is een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de 

onderzoekende houding van leraren (nieuwsgierig kritische houding en het verzamelen en benutten 

van gegevens) en het gebruik van literatuur. Voor de leidinggevenden is een lijst ontwikkeld die 

inhoudelijk gelijk is, maar in bepaalde termen beter aansluit bij de taken van deze doelgroep (bijv. 

handelen in plaats van lesgeven). In de basisscholen is deze vragenlijst drie keer afgenomen bij alle 

leraren en leidinggevenden in dezelfde periode dat de afname van de scan onderzoekscultuur 

plaatsvond. In de acht vo-scholen zijn de vragenlijsten en de scan eenmalig afgenomen bij een groep 

leraren die betrokken was bij de onderzoeksgroep. Bij 19 leraren uit het (v)so twee keer. De scores 

op de vragenlijsten en de zelfevaluatie van de schoolleiders met behulp van de scan 

onderzoekscultuur op de drie meetmomenten zijn met elkaar vergeleken en met de scores van 

leraren uit de andere sectoren.  

 

Om onderzoeksvraag 4 te beantwoorden zijn focusgroepinterviews afgenomen met de schoolleiders 

met 15 van de 16 schoolleiders (de laatste kon vanwege ziekte niet deelnemen). Deze interviews 

vonden plaats met groepjes van 3 a 4 schoolleiders van verschillende besturen, op basis van een 

semigestructureerd interviewleidraad. De schoolleiders waren daardoor in staat om elkaar aan te 

vullen dan wel te nuanceren en ervaringen met elkaar te vergelijken. Bij de acht VO-scholen en met 

de coördinator van de (V)SO-scholen heeft een individueel slotgesprek plaatsgevonden.  

 

Om onderzoeksvraag 5 te beantwoorden zijn vier scholen voor voortgezet onderwijs gedurende drie 

jaar ondersteund in de ontwikkeling van hun onderzoekscultuur. Op elke school is een 

onderzoeksgroep geformeerd die werd ondersteund door de onderzoeker. De onderzoeker had 

daarnaast gemiddeld drie gesprekken per jaar met de teamleider en de directie van de school. De 

onderzoeker hield veldaantekeningen bij over het proces van elke school. Dit heeft geresulteerd in 

vier casebeschrijvingen van de processen op de scholen. In tabel 4.1 staat een overzicht van de 

onderzoeksvragen, onderzoeksmethode, deelnemende scholen, de bijbehorende instrumenten ter 

ondersteuning van de schoolleiders en leraren en de onderzoeksinstrumenten opgenomen. 

 

Tabel 4.1: Overzicht van onderzoeksmethode, deelnemende scholen en onderzoeksinstrumenten per 

onderzoeksvraag 

 

Onderzoeks-

vraag 

Methode Scholen Instrumenten onderzoek 

1 Scangesprekken 

Monitorgesprekken 

Document analyse 

16 po-scholen 

4 vo/mbo-scholen (verkorte 

cyclus) 

1 (v)so-groep (idem) 

Scan Onderzoeks-cultuur  

Format ontwikkelplan 

 

2 Observaties 

Geluidsopnames 

werkgroepen 

Groepsinterviews  

5 werkgroepen van 5 po-

scholen 

Observatie-instrument 

Dialoog-instrument 

Interviewleidraad 



3 Voormeting-tussenmeting-

eindmeting vragenlijsten en 

zelfevaluatie-instrument 

(scan) 

16 po-scholen (3 metingen) 

7 vo-scholen (1 meting) 

(v)so-scholengroep (2 

metingen) 

Scan onderzoekscultuur 

Vragenlijst onderzoekende 

houding en  

literatuurgebruik 

4 

 

Focusgroepinterviews (po) 

Interviews (vo) 

16 po-scholen 

8 vo/mbo-scholen 

1 (v)sogroep 

Interviewleidraad 

5 Observaties 4 vo-scholen Beschrijvingskader 

casestudies 

 

4.2 Respondenten 

Basisscholen 
In het project participeren 16 basisscholen uit het POS (Partnerschap Opleiden in de School), die 

ieder zijn verbonden aan één van de vijf pabo-locaties van Fontys Hogeschool Kind en Educatie 

(FHKE). Ook volgt een klein deel van de leraren en schoolleiders een masteropleiding bij FHKE of 

Fontys OSO.) Op alle 16 scholen voeren jaarlijks studenten een afstudeeronderzoek uit in het kader 

van de schoolontwikkeling, meestal ondersteund door of samen met een werkgroep of 

onderzoeksgroep van leraren. Hierin wordt de volgende onderzoekscyclus gevolgd: 

- Analyse van het probleem of de verbeterwens van de school 

- Vaststelling van de voorlopige onderzoeksvraag 

- Literatuurstudie naar de belangrijkste concepten 

- Vaststelling van onderzoeksvraag en deelvragen 

- Keuze van de onderzoeksopzet en het verzamelen van gegevens (interviews en 

observaties/vragenlijst) 

- Conclusies en aanbevelingen 

- Implementatie van de aanbevelingen. 

 

In de acht scholen die minimaal drie jaar lid zijn van de academische opleidingsschool (AOS) werkt de 

onderzoeksgroep van leraren actief mee, door ook zelf literatuur te lezen en gegevens te 

verzamelen. Bij alle scholen van de AOS wordt de scan onderzoekscultuur in een eerdere versie 

jaarlijks afgenomen om de stand van zaken van de ontwikkeling van de AOS in beeld te brengen. Van 

de overige acht scholen zijn vier scholen bij de start van het project korter dan 3 jaar lid van de AOS 

en de andere vier scholen zijn geïnteresseerd lid te worden. Aan het eind van het project zijn drie van 

de vier scholen daadwerkelijk toegetreden. Bij de vierde school is hier door ziekte van de 

schoolleider vertraging in gekomen.  

 

De scholen zijn als volgt geworven: binnen de groep van op dat moment 21 basisscholen binnen de 

AOS gevraagd welke school interesse had in een werkgroep om zich meer te verdiepen in het 

bevorderen van de onderzoekscultuur. Hiervoor meldden zich 12 scholen aan, waaronder de drie 

startende scholen. Toen het NRO-project vervolgens was gehonoreerd, wilden alle 12 scholen 

hieraan deelnemen. De overige vier scholen zijn geworven door aan de teamleiders van de pabo te 

vragen welke scholen interesse zouden kunnen hebben in de ontwikkeling van de onderzoekscultuur 

en eventueel een toetreding tot de AOS. Geen van de scholen is tussentijds uitgevallen. Wel is 

gedurende het project één schoolleider naar een andere school gegaan. De nieuwe schoolleider was 



zeer gemotiveerd om deel te nemen aan het project en heeft de rol van de vorige schoolleider 

overgenomen. De scholen maken onderdeel uit van 13 verschillende besturen, ze verschillen in 

grootte en ligging. Er zijn relatief iets meer grote scholen vertegenwoordigd en iets meer scholen in 

stedelijk gebied. Vijf van de schoolleiders volgden gedurende het project een masteropleiding 

(Master Leadership in Education), twee van hen hebben deze opleiding afgemaakt gedurende de 

periode dat dit project werd uitgevoerd. 

 

Alle leraren van de deelnemende scholen zijn via een email uitgenodigd om de vragenlijst in te 

vullen. In deze email vonden de leraren een persoonlijke link naar een digitale vragenlijst. De 

emailadressen zijn verkregen via de schoolleiders. De schoolleiders hebben hun team op de hoogte 

gesteld van deelname aan het onderzoek en de leraren gevraagd om de vragenlijst in te vullen. In 

totaal waren de eerste meting 422 leraren uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Van hen 

hebben 342 leraren de vragenlijst ingevuld (respons 81%). Van de leraren was 85% vrouw, had 15% 

onderzoeksvaardigheden geleerd tijdens de bacheloropleiding en heeft 11% een masteropleiding 

gevolgd. De leraren zijn evenredig afkomstig uit alle groepen. Bij de tweede en derde meting was 

de respons respectievelijk 379 en 258. De schoolleiders en andere leden van het managementteam 

die zelf geen les geven, hebben de aangepaste versie van de vragenlijst ontvangen. In totaal 

hebben 26 leidinggevenden (respons 93%) deze vragenlijst ingevuld in de eerste meting; en 23 in 

de tweede en 21  in de derde meting. In totaal hebben 152 leraren en elf leidinggevenden de 

vragenlijst op alle drie meetmomenten ingevuld. 

 

Aan de schoolleiders van vijf van de acht ervaren scholen hebben we gevraagd of een van hun 

werkgroepen deel wilde nemen aan de deelstudie gericht op de tweede onderzoeksvraag. Een 

voorwaarde was dat de werkgroep met een nieuw thema startte, met als doel op onderzoeksmatige 

wijze een voorstel voor onderwijsverbetering te ontwikkelen en te implementeren en dat er geen 

student aan was verbonden. Deze schoolleiders hebben elk een werkgroep aangedragen. Deze 

bestaan uit vijf tot zes leraren. 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs en mbo 
De vier scholen uit het voortgezet onderwijs en mbo (betrokken bij onderzoeksvraag 1 en 4) komen 

uit Noord-Brabant en Zeeland. Drie hiervan hebben nog weinig ervaring met onderzoek in de school, 

maar wel met het planmatig werken aan onderwijsverbetering. De vierde school is een ervaren AOS-

school.  

De eerste school is een scholengemeenschap, waarvan de betrokken locatie ruim 300 leerlingen telt. 

Het betreft een brede onderbouw-afdeling in een kleine Zeeuwse plaats. De leerlingen vmbo bb en 

kb gaan in jaar 3 en 4 naar een andere locatie. Ook de leerlingen voor de bovenbouw van havo en 

vwo gaan naar een andere locatie. Er is nog weinig ervaring met onderzoek in de school in het team, 

wel wordt er samengewerkt aan schoolontwikkeling. Van deze school hebben 21 teamleden (respons 

70%) de vragenlijst ingevuld. 

De tweede school betreft een kleine afdeling van een Mbo in Zeeland met een bijzondere doelgroep. 

De school richt zich leerlingen van 16 jaar en ouder die nog geen diploma hebben gehaald, toe te 

leiden naar instroom in niveau 2 MBO of doorstroom naar werk. Ook wordt ook NT2 aangeboden, dit 

bestaat uit een traject van 16 weken van inburgering en een entreetraject. Leerlingen kunnen kiezen 

uit zeven profielen: assistent dienstverlening en zorg, assistent bouwen, wonen en onderhoud, 

assistent Logistiek, assistent verkoop/retail, assistent horeca/voeding, assistent installatie en 



constructietechniek en assistent plant of (groene) leefomgeving. De school heeft nog weinig ervaring 

met onderzoek, maar werkt wel in projectgroepen aan onderwijsverbetering. De vragenlijst is 

ingevuld door 13 teamleden (respons 52%). 

De derde school betreft een grote stadsschool met op de deelnemende locatie 1450 leerlingen, 

gericht op VMVO-t, Havo en Vwo, met ook tweetalig onderwijs (TTO) in alle sectoren. In het 

onderzoek waren drie teams betrokken: tweetalig VMBO-t onderbouw, tweetalig VMBO-t 

bovenbouw en Havo/vwo onderbouw. In de school is nog weinig ervaring met onderzoek in de 

school, wel is in het jaar voorafgaand aan het project ervoor gekozen om docenten samen te laten 

werken in teamoverstijgende werkgroepen met een zelfgekozen thema. Van de drie deelnemende 

teams hebben 34 docenten (respons 44%) de vragenlijst ingevuld. 

Na een intakegesprek is met MT-leden de scan ingevuld en een ontwikkelplan gemaakt. Na een half 

jaar heeft een eindgesprek plaatsgevonden. Aan de gesprekken namen verschillende personen deel, 

afhankelijk van de organisatiestructuur, zoals directeur, teamleiders, managers 

onderbouw/bovenbouw, onderzoekscoördinatoren en locatieleiders.  

De vierde school is een kleinschalige school in een stad gericht op VMBO-t, Havo en Vwo met zo’n 

750 leerlingen. De school hanteert een bijzonder onderwijsconcept dat de verwondering van de 

leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten bepaalde thema’s staat de leervraag van de 

leerling centraal. Leerlingen gaan volgens een beproefde onderzoeksmethode (de denkcirkel) op 

zoek naar antwoorden op deze leervragen. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de 

leerlingen met elkaar en hun docent. De school is een academische opleidingsschool en heeft 

ervaring met onderzoek in de school en heeft bij aanvang van het project een onderzoekscoördinator 

aangesteld. In totaal hebben 18 docenten (respons 82%) van het bovenbouwteam de vragenlijst 

ingevuld. 

 

De vier scholen voor voortgezet onderwijs uit Friesland/Groningen die deel hebben genomen aan het 

casestudie-onderzoek behorend bij deelstudie 2 (onderzoeksvraag 5) zijn geworven via de contacten 

van de NHL. Zij kunnen als volgt worden getypeerd. 

De eerste school is een relatief kleine (750 leerlingen) vmbo-school op het platteland, met één 

locatie. De school kenmerkt zich door een sterk pedagogische inslag en een zeer heterogene 

instroom. Na de tweejarige brugperiode worden de leerlingen sectorgewijs geplaatst in een 

gezamenlijke bb/kb stroom en een tl/gl stroom. De school beschikt sinds 2010 over een 

onderzoeksgroep met vier docenten die hiervoor voor twee taakuren vrijgesteld werden voor 

onderzoeksactiviteiten, begeleid door het lectoraat van de NHL. 

De tweede school is een grote (>4000 leerlingen) en brede scholengemeenschap, met vestigingen in 

Groningen, Haren en Zuidlaren. Gedurende het project heeft de school in moeilijk vaarwater 

gezeten, zowel bestuurlijk (wisselingen in het MT), financieel (tekorten op de begroting) en 

onderwijskundig (inspectie-oordelen).  Er is een transformatieproces gaande waarin de drie 

vestigingen zich dienen te ontwikkelen naar drie verschillende scholen met drie profielen. De 

deelnemende locatie betreft een vmbo, havo en vwo. Ook deze school had bij de start van het 

project al enige ervaring met het doen van onderzoek en beschikte over een onderzoeksgroep met 

eveneens vier docenten die hiervoor voor twee taakuren vrijgesteld werden voor 

onderzoeksactiviteiten, begeleid door het lectoraat van de NHL. 

De derde school met nog geen onderzoekservaring bij de start is een schoolgemeenschap met een 

viertal vestigingen, waarin een breed scala aan onderwijstypen wordt aangeboden, variërend van 



praktijkonderwijs, vmbo tot havo en vwo. De deelnemende locatie heeft een vmbo-tl, havo en vwo 

afdeling.  

 

Ook de vierde school had nog geen ervaring met onderzoek voor de start van het project. Het betreft 

een scholengemeenschap met zes locaties in Friesland, met eveneens verschillende onderwijstypen 

van praktijkonderwijs, vmbo tot havo en vwo. Daarnaast is er een afdeling ISK. Op de deelnemende 

locatie bestaat uit een havo en vwo-afdeling. 

De onderzoeksgroepen van de vier scholen zijn begeleid door een onderzoeker. Daarnaast hebben 

twee tot drie keer per jaar gesprekken plaatsgevonden met MT-leden en afdelingsleiders. De scan 

onderzoekscultuur is afgenomen bij de MT-leden in de startfase van het project. Ook hebben 48 

docenten een vragenlijst ingevuld. Aan het eind van het project heeft met de MT-leden een 

slotinterview plaatsgevonden. 

 

Deelnemers uit het (voortgezet) speciaal onderwijs 
Een grote instelling voor cluster 2 onderwijs (voor dove en slechthorende leerlingen en leerlingen en 

leerlingen met spraak en taalmoeilijkheden) wilde aanvankelijk volledig participeren in het project. 

Na de toekenning van het project achtte de directeur het project toch te belastend voor de scholen 

in de huidige context van Passend Onderwijs en een fusie die eraan kwam. Om deze reden is 

besloten dat alle materialen beoordeeld en toegepast zouden worden in twee leergemeenschappen 

met deelnemers uit de verschillende scholen in twee regio’s verspreid over het land. De deelnemers 

aan deze leergemeenschappen werkten in het onderwijs of in de zorg binnen het so en/of vso. De 

scan onderzoekscultuur is afgenomen door de twee kartrekkers van de leergemeenschappen, beiden 

gepromoveerde onderzoekers werkzaam in het team kwaliteit en dienstverlening. De vragenlijst is 

twee maal ingevuld door respectievelijk 18 en 19 medewerkers. De vragenlijst is hiertoe licht 

aangepast, om wat betreft de taal aan te sluiten bij de werkzaamheden van deze professionals 

(bijvoorbeeld het werk van leerlingen werd het werk / het functioneren van kinderen). Het verloop in 

deelnemers aan de leergemeenschappen was groot; verschillende deelnemers beantwoordden de 

vragenlijsten in de verschillende afnames. Aan het eind van het project heeft een telefonisch 

slotinterview plaatsgevonden met een van beide kartrekkers, de ander had inmiddels een andere 

baan. 

 

4.3 Onderzoeksinstrumenten 

Scan Onderzoekscultuur  
Voor het meten van de ontwikkeling van de ontwikkeling in de onderzoekscultuur wordt gebruik 

gemaakt van de Scan Onderzoekscultuur, reeds besproken in paragraaf 4.1. Het invulformulier Scan 

Onderzoekscultuur en de bijbehorende ontwikkelplannen zijn gebruikt om de interventies van de 

schoolleiders in te delen. De Scan Onderzoekscultuur is oorspronkelijk bedoeld als zelfevaluatie-

instrument en is ook als zodanig in dit onderzoek ingezet. Daarnaast hebben we de scan gebruikt om 

een indicatie te krijgen van de progressie die de scholen hebben gemaakt in de ontwikkeling van de 

onderzoekscultuur. Dit brengt het risico met zich mee op sociaal wenselijke antwoorden of 

zelfoverschatting. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt de scan altijd afgenomen met de 

schoolleider en minimaal één teamlid. Ook is steeds gestart met het beschrijven van de huidige 

situatie in concrete activiteiten en voorbeelden, waarna de meest passende fase wordt gekozen. Een 

verslag van de beschrijving en de bijbehorende scores zijn steeds gemaakt door de onderzoeker, die 



deze voor membercheck heeft voorgelegd aan de schoolleider. Desalniettemin moeten de resultaten 

met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.  

 

Instrumenten didactisch handelen  
Om verbetering in het didactisch handelen van de leraren als gevolg van het werk van een werkgroep 

in de school, hebben we twee observatie-instrumenten ingezet. In de eerste plaats is gekozen voor 

een meer beschrijvende event-observatie, waarbij vooraf is vastgesteld welke doelen de werkgroep 

dat jaar beoogde. Het handelen van de leraren ten opzichte van deze doelen is beschreven door 

nauwgezette aantekeningen te maken tijdens de les. In de tweede plaats is het ICALT-instrument 

gebruikt. ICALT staat voor ‘International Comparative Analysis of Learning and Teaching’ en is een 

gevalideerd instrument voor het beoordelen van de kwaliteit van het didactisch handelen, door bij 

allerlei gedragsuitingen aan te geven of iets wel of niet zichtbaar is (Maulana, Helms-Lorenz & Van de 

Grift, 2015). Bij de voormeting bleek echter dat het ICALT-instrument weinig voor de 

onderzoeksvraag relevante informatie gaf. Het ICALT-instrument was onvoldoende specifiek om 

vooruitgang vast te kunnen stellen ten aanzien van de doelen van de werkgroep en er was sprake van 

een plafondeffect, veel leraren scoorden al zeer hoog op de voormeting. De meeste leraren die we 

observeerden waren zeer ervaren. Om deze redenen is het ICALT-instrument niet meer gebruikt bij 

de nameting. Tijdens de voormeting is een groot deel van de observaties samen met een derde 

onderzoeker (student onderwijskunde) uitgevoerd. De beschrijvingen zijn achteraf met elkaar 

vergeleken. 

Voor de interviews van de werkgroepen na de tweede meting is een semigestructureerde 

interviewleidraad opgesteld, waarin de volgende kernvragen zijn gesteld:  

- In hoeverre zijn de doelen van de werkgroep gerealiseerd? 

- Hoe heeft de werkgroep samengewerkt aan een beleidsvoorstel en aan de implementatie 

daarvan? 

- Tegen welke knelpunten liep de werkgroep daarbij aan? 

- In welke mate heeft de werkgroep daarbij ondersteuning ervaren van de schoolleider? 

De observatie- en interviewgegevens zijn aangevuld met fragmenten uit de geluidsopnames van de 

werkgroepen. Hiertoe zijn fragmenten uit de opnames die konden worden gerelateerd aan een van 

de zes dialoogaspecten getranscribeerd. Op basis van de observaties, interviews en analyse van de 

geluidsopnames is een verslag per school gemaakt, die is voorgelegd aan de werkgroep voor een 

membercheck (bijlage 4). 

 

Vragenlijsten onderzoekende houding, benutten van gegevens en benutten van literatuur  
Voor het meten van de vooruitgang in de onderzoekende houding van leraren, het benutten van 

gegevens in de school en het benutten van literatuur was geen geschikte vragenlijst voor handen. 

Deze hebben we in de startfase van het project ontwikkeld. De validering van deze vragenlijst en uit 

resultaten voor verschillende groepen leraren zijn gerapporteerd in Pedagogische Studiën (Van den 

Bergh, Ros, Vermeulen & Rohaan, 2017).   

 

Pilotstudie 

De vragenlijst is ontwikkeld op basis van de theorie, zoals beschreven in hoofdstuk 2. De items over 

de nieuwsgierige, kritische houding en het verzamelen en benutten van gegevens zijn gebaseerd op 

het werk van Earl en Katz (2006) en Bruggink en Harinck (2012). De onderzoekende houding is 

gesplitst in twee aspecten: ‘een nieuwsgierige, kritische houding’ en ‘het verzamelen en benutten 



van gegevens’. In navolging van de theorie van gepland gedrag van Ajzen (1991) is ‘literatuurgebruik’ 

gemeten met behulp van de schalen ‘intentie’ en ‘gedrag’ en de dispositionele variabelen ‘attitude’, 

‘self-efficacy’, ‘sociale norm’ en ‘praktische voorwaarden’. Literatuur is in de vragenlijst gedefinieerd 

als: ‘inhoudelijke teksten over (een aspect van) onderwijs: boeken, artikelen, tijdschriften, websites 

internetpublicaties.’ Om de criteriumvaliditeit vast te stellen hebben we een bestaand instrument 

dat enigszins vergelijkbaar is met wat wij beogen te meten toegevoegd aan de vragenlijst: de ‘Need 

for Cognition Scale’ (Cacioppo et al., 1984, Cacioppo et al., 1996). Deze is vertaald in de ‘Neiging tot 

nadenken schaal’ door Pieters, Verplanken en Modde (1987). Een hogere score op deze schaal wijst 

op het grondiger evalueren van informatie en het graag dieper willen nadenken over informatie. 

Binnen de onderwijskunde is zelfrapportage, vaak in de vorm van een vragenlijst een veelgebruikte 

methode om houdingen vast te stellen (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Het gebruik van 

zelfrapportage blijkt echter niet altijd tot valide uitkomsten te leiden (Ajzen, 2005; Quillian, 2008). Dit 

kan onder andere veroorzaakt worden door ‘sociale wenselijkheid’: de neiging van respondenten om 

zodanig te antwoorden dat ze zo positief mogelijk overkomen op anderen (Mitchell, Patel, & 

MacDorman, 2010). Gedragingen of houdingen die als wenselijk beschouwd worden, kunnen door de 

respondent benadrukt of overdreven worden (Schaeffer, 2000). Om de onderzoekende houding van 

leraren meer valide te meten, hebben is de informatie vanuit meerdere actor perspectieven 

verzameld. Naast een inschatting van de leraar over zichzelf is ook gevraagd naar een inschatting 

over zijn of haar collega’s. Ook is aan de schoolleiders gevraagd om een inschatting te maken van het 

team. 

De eerste versie van de vragenlijst is afgenomen bij een groep leraren die net gestart waren met de 

masteropleiding Leren en Innoveren. We verwachtten dat deze groep vergelijkbaar is met de 

respondentengroep, omdat dit ook leraren zijn die verondersteld worden meer onderzoeksmatig 

geïnteresseerd te zijn. Naast het invullen van de vragen, is hen gevraagd om feedback op de 

vragenlijst. In totaal zijn 71 vragenlijsten ingevuld. Alle antwoorden zijn ingevoerd in SPSS en de  

Chronbach’s Alpha (α) is per schaal berekend. Op basis van de resultaten zijn de schalen over de 

‘nieuwsgierige, kritische houding’ en het ‘verzamelen en benutten van gegevens’ aangepast. Uit de 

schaal ‘nieuwsgierige, kritische houding’ zijn twee items verwijderd en twee items over reflectie zijn 

opgenomen in de schaal ‘verzamelen en benutten van gegevens’ en twee nieuwe items zijn aan deze 

schaal toegevoegd.. Op basis van de feedback op de vragenlijst is besloten om de items over de 

collega’s niet op een zeven-puntsschaal te meten, maar op een vijf-puntsschaal. De schalen over het 

literatuurgebruik bleken voldoende betrouwbaar. 

We verwachtten een lichte samenhang tussen de schalen ‘nieuwsgierige, kritische houding’ en 

‘verzamelen en benutten van gegevens’ met de ‘neiging tot nadenken’ schaal, omdat onze schalen, in 

tegenstelling tot de bestaande schaal, veel meer geformuleerd zijn in termen van gedrag. De 

correlatie tussen de schalen was zoals verwacht: laag, maar wel significant; nieuwsgierige, kritische 

houding – neiging tot nadenken r = .37, p <.05.; verzamelen en benutten van gegevens – neiging tot 

nadenken r = .35, p <.05.  

 

Definitieve vragenlijst 

De definitieve vragenlijst voor de leraren bestond uit 72 items, met daarbovenop acht items over 

algemene persoonskenmerken (bijvoorbeeld geslacht, jaren ervaring en hoogst voltooide opleiding). 

De items die de leraren over zichzelf beantwoordden, zijn beantwoord op een zeven-puntschaal 

(‘geheel niet’ t/m ‘geheel wel’). De items over de collega’s en leraren in het team zijn beantwoord op 

een vijf-puntschaal (‘bijna niemand’ t/m ‘bijna iedereen’). De items over de collega’s in het team zijn 



in een aparte vragenlijst ook voorgelegd aan de schoolleiders om hun indruk te verkrijgen van de 

onderzoekende houding van de leraren in hun team (zie bijlage 5 voor de vragenlijst). 

 

Onderzoekende houding 

Een principale componenten analyse met Varimax rotatie van de schaal ‘nieuwsgierige, kritische 

houding’ (NKH) geeft aan dat de 14 items samen een driedimensionale schaal vormen: drie 

componenten hebben een eigenwaarde boven de 1 (eigenwaarden zijn respectievelijk 4.15, 1.56 en 

1.13) die samen 52.4% van de totale variantie verklaren. Vijf items hangen positief samen met de 

eerste component met 32.71% van de variantie. Deze subschaal lijkt het ‘Willen begrijpen’ te meten. 

Vijf items hangen positief samen met de tweede component; het ‘Leren van collega’s, met 11.18% 

verklaarde variantie. Vier items hangen tenslotte positief samen met de derde component; 

‘Verkennen van perspectieven’. Deze subschaal verklaart 8.51% van de variantie. De subschalen met 

bijbehorende items staan in Tabel 4.2. 

Een principale componenten analyse van de schaal ‘Verzamelen en benutten van gegevens’ geeft aan 

dat de acht items samen een eendimensionale schaal vormen (eigenwaarde is 3.54), met 44.26% 

verklaarde variantie. Alle items hangen positief samen met de eerste component met factor ladingen 

tussen de .58 en de .75.  

 

Tabel 4.2: Overzicht van de factoranalyse (PCA met varimax) van de schaal ‘nieuwsgierige, kritische 

houding’ met factorladingen per item 

 

Factor 

 

Item 

Willen 

begrijpen 

Leren van 

collega’s  

Verken- 

nen van 

perspec-

tieven  

O1 Ik wil graag weten hoe dingen werken. .65   

O2 Ik kan mijn oordeel over iets uitstellen, totdat ik er meer van af 

weet. 
.64   

O4 Als een aanpak goed werkt, dan wil ik weten waarom dit zo is. .70   

O5 Ik wil begrijpen hoe processen bij leerlingen verlopen. .71   

O10 Ik vraag door totdat ik precies weet hoe het zit. .50   

O12 Ik sta open voor feedback van collega’s.  .54  

O14 Ik wil van collega’s weten waarom zij bepaalde keuzes maken.  .67  

O15 Ik vraag collega’s om hulp bij het verbeteren van mijn 

onderwijs. 
 .82  

O16 Ik vraag me af, hoe ik de dingen die ik doe, nog beter kan doen.  .63  

O20 Ik kijk bij collega’s in de klas om er zelf van te leren.  .49  

O7 Ik bekijk zaken vanuit verschillende kanten.   .47 

O17 Tijdens teamoverleg stel ik veel inhoudelijke vragen.   .73 

O18 Ik bekijk vaak iets vanuit een ander perspectief.   .73 

O21 Als collega’s al overtuigd zijn, stel ik nog vragen.   .62 

 

 

 

 



Literatuurgebruik 

Voor de schalen die ontwikkeld zijn om literatuurgebruik te meten zijn ook principale componenten 

analyses uitgevoerd. De analyse van de schaal ‘intentie’ geeft aan dat de drie items samen een 

eendimensionale schaal vormen (eigenwaarde is 1.92), met 64.06% verklaarde variantie. Alle items 

hangen positief samen met de eerste component. Factorladingen liggen tussen de .76 en de .86. De 

schaal ‘gedrag’ blijkt een eendimensionale schaal (eigenwaarde is 3.01), met 50.10% verklaarde 

variantie. De items hangen alle zes positief samen met de eerste component met factorladingen 

tussen de .58 en de .84. De schaal ‘attitude’ blijkt een tweedimensionale schaal. Na Varimax rotatie 

zijn de eigenwaarden van de componenten respectievelijk 3.90 en 2.67. De verklaarde variantie is 

65.61% in totaal. Zes items hangen positief samen met de eerste component met 38.95% van de 

variantie. Deze subschaal lijkt de ‘affectieve opvattingen’ te meten. Vier items hangen positief samen 

met de tweede component; de ‘instrumentele opvattingen’, met 26.67% verklaarde variantie. De 

subschalen met bijbehorende items staan in Tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3: Overzicht van de factoranalyse (PCA met varimax) van de schaal ‘Attitude’ met 

factorladingen per item. 

 

Factor 

 

Literatuur lezen vind ik… 

Attitude 

affectief 

Attitude 

Instrumenteel 

plezierig    - - - - - - -  onplezierig .83  

prettig        - - - - - - -  onprettig .81  

leuk - - - - - - -  vervelend .81  

boeiend - - - - - - -  saai .76  

interessant  - - - - - - -  oninteressant .62  

fantastisch  - - - - - - - - verschrikkelijk .79  

waardevol  - - - - - - - - waardeloos  .73 

nuttig - - - - - - - - nutteloos  .72 

verstandig  - - - - - - - -  dom  .77 

zinvol  - - - - - - - -  zinloos  .70 

 

De schaal ‘self-efficacy’ blijkt een eendimensionale schaal (eigenwaarde is 2.94), met 73.58% 

verklaarde variantie. De vier items hangen positief samen met de component met factorladingen 

tussen de .73 en de .91. De schaal ‘sociale norm’ blijkt eveneens een eendimensionale schaal 

(eigenwaarde is 2.09), met 69.53% verklaarde variantie. De drie items hangen positief samen met de 

eerste component met factorladingen tussen de .78 en de .87.  

Alle (sub)schalen van de vragenlijst voor de leraren en de vragenlijst voor de schoolleiders met het 

aantal items en voorbeelditems zijn te vinden in Tabel 4.4. De betrouwbaarheid en samenhang 

tussen de verschillende (sub)schalen staan in Tabel 4.5. 

 

 

 
 
 
 



Tabel 4.4: Variabelen met het aantal items, voorbeelditems, het gemiddelde en de standaarddeviatie 
van de vragenlijst voor leraren en de vragenlijst voor schoolleiders (cursief gedrukt) 
 
 

Schaal                    Items Voorbeelditem Gem SD 

Totaal 73    
 NKH: Willen begrijpen    
    Zelf 5 Ik wil begrijpen hoe processen bij leerlingen verlopen. 5.71 .63 
 Collega’s 5 Mijn collega’s willen begrijpen hoe processen bij leerlingen verlopen. 3.60 .59 
 Schoolleider 5 Onze leraren willen begrijpen hoe processen bij leerlingen verlopen. 3.25 .55 
 NKH: Leren van collega’s     
 Zelf 5 Ik vraag collega’s om hulp bij het verbeteren van mijn onderwijs. 5.44 .68 
 Collega’s 5 Mijn collega’s vragen elkaar om hulp bij het verbeteren van hun onderwijs. 3.38 .66 
 Schoolleider 5 Onze leraren vragen elkaar om hulp bij het verbeteren van hun onderwijs. 3.23 .69 
 NKH: Verkennen van perspectieven   
 Zelf 4 Ik bekijk vaak iets vanuit een ander perspectief. 4.95 .79 
 Collega’s 4 Mijn collega’s bekijken vaak iets vanuit een ander perspectief. 3.29 .63 
 Schoolleider 4 Onze leraren bekijken vaak iets vanuit een ander perspectief. 2.99 .53 
Verzamelen en benutten van gegevens   
 Zelf 8 Ik verzamel evaluatiegegevens om mijn lessen te kunnen bijstellen. 5.58 .63 
 Collega’s 8 Mijn collega’s verzamelen evaluatiegegevens om hun lessen te kunnen 

bijstellen. 
3.69 .60 

 Schoolleider 8 Onze leraren verzamelen evaluatiegegevens om hun lessen te kunnen 
bijstellen. 

3.28 .61 

Literatuurgebruik      
 Attitude: 

affectief 
6 Literatuur lezen vind ik… plezierig -  -  -  -  -  -  - onplezierig. 

5.16 1.02 

 Attitude: 
instrumenteel 

4 Literatuur lezen vind ik… zinvol -  -  -  -  -  -  - zinloos. 
6.12 .82 

 Intentie 3 Ik ben van plan mijn handelen (nog) meer te onderbouwen met literatuur. 4.82 1.03 
 Gedrag 7 Als ik in een werkgroep zit, onderbouw ik mijn mening met literatuur. 4.65 .87 
 Self-efficacy 4 Het regelmatig literatuur lezen gaat mij zeker lukken. 4.27 1.25 
 Sociale norm 3 In welke mate ervaar je druk om regelmatig literatuur te moeten lezen van 

de schoolleiding? 
1.95 .91 

 Praktisch: 
Toegang 

1 Op mijn school heb ik toegang tot literatuur. 
5.01 1.21 

 Praktisch: Tijd 1 Ik kan tijd maken om me te verdiepen in literatuur. 3.89 1.60 

 
  



Tabel 4.5: De betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha) en samenhang tussen de verschillende 
(sub)schalen van de vragenlijst voor leraren (Pearson correlatie) 

Subschaal 

α 1 2 3 4 

 

5 6 7 8 

 

9 10 

1. NKH: Willen begrijpen .72 1 .40** .48** .60** .31** .26** .32** .41** .26** -.09 

2. NKH: Leren van 
collega’s 

.67  1 .50** .53** .27** .18** .28** .35** .23** -.04 

3. NKH: Verkennen van 
perspectieven 

.68   1 .44** .26** .21** .24** .39** .29** -.10 

4. Gegevens verzamelen 
en benutten 

.81    1 .25** .20** .23** .35** .20** -.02 

5. Literatuurgebruik: 
Attitude affectief 

.90     1 .66** .52** .54** .54** -.18** 

6. Literatuurgebruik: 
Attitude Instrumenteel 

.78      1 .47** .45** .40** -.12* 

7. Literatuurgebruik: 
Intentie 

.70       1 .68** .66** -.07 

8. Literatuurgebruik: 
Gedrag 

.79        1 .64** -.14* 

9. Literatuurgebruik: Self-
efficacy 

.88         1 -.18** 

10. Literatuurgebruik: 
Sociale Norm 

.77          1 

 * Sigificantie (2-zijdig) < .05, ** Sigificantie (2-zijdig) < .01.  

 

Interviewleidraad slotinterviews (onderzoeksvraag 4) 
Voor de slotinterviews met de schoolleiders van de deelnemende basisscholen is een 

semigestructureerde interviewleidraad opgesteld (zie bijlage 6). De hoofdthema’s bij deze interviews 

waren: 

1. De ervaren impact van het project op de onderzoekscultuur in de school; 

2. De ervaren impact van het project op hun eigen leiderschap; 

3. De bruikbaarheid van de ontwikkelde instrumenten; 

4. De ervaren knelpunten, succesfactoren en voorwaarden. 

 

De schoolleiders hebben vooraf de interviewleidraad ontvangen. Voor de interviews was anderhalf 

uur gereserveerd, soms liepen deze uit, omdat de schoolleiders het fijn vonden ervaringen uit te 

wisselen en over processen in hun school te vertellen. De samenvatting van de interviews zijn 

voorgelegd aan alle schoolleiders voor een membercheck. Met de schoolleiders in het vo in het 

zuiden des lands is in het nagesprek teruggekeken op het proces met iedere schoolleider individueel. 

Hierbij is ingegaan op de bruikbaarheid van de instrumenten en ervaren knelpunten en 

succesfactoren en verwachte opbrengst.  



 

Beschrijvingskader casestudies  
Om de processen binnen de vier VO-scholen te beschrijven, gericht op het realiseren van een 

onderzoekscultuur, is het model van Knoster (1991) gebruikt, omdat het realiseren van een 

onderzoekscultuur als een complexe innovatie kan worden beschouwd. Op basis van de veldnotities 

die de onderzoeker heeft gemaakt tijdens de bijeenkomsten van de onderzoeksgroep en de 

gesprekken met de schoolleiding, zijn de onderdelen van het model van Knoster gebruikt om de 

processen te beschrijven en de knelpunten en succesfactoren, die de scholen daarbij hebben 

ervaren. Dit heeft geleid tot vier casebeschrijvingen (zie bijlage 7). De casebeschrijvingen zijn aan de 

scholen voorgelegd voor een membercheck. 

 

4.4 Analyses 

Onderzoeksvraag 1:  

De interventiekaarten die bij elk van de acht aspecten van de onderzoekscultuur zijn ontwikkeld, 

bevatten voorbeelden van interventies, waaruit de schoolleiders een keuze maakten. De interventies 

zijn in algemene bewoordingen beschreven, de schoolleider maakte een vertaalslag naar concrete 

acties passend bij het team. Deze acties zijn beschreven in een ontwikkelplan. Op basis van de 

verslagen van de scan- en monitoringsgesprekken zijn de acties geselecteerd die daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd. Er werden aanvullingen gemaakt wanneer de schoolleider interventies had gepleegd die 

niet in het plan waren opgenomen. De kern van de acties is vervolgens samengevat en voorgelegd 

aan degene die de school begeleid heeft. Hierbij zijn typerende en inspirerende voorbeelden 

beschreven op basis van de scan- en monitoringsverslagen. 

Op basis van deze samenvattingen hebben twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar de factoren 

genoteerd die een rol speelden bij het realiseren van de interventies. Deze factoren zijn besproken 

en vastgesteld en vervolgens geordend op basis van de voorwaarden voor effectieve innovatie in het 

model van Knoster (1991). Vervolgens zijn de factoren voorgelegd aan de schoolleiders in de 

slotinterviews (vraag 4). 

 

Onderzoeksvraag 2 

Op basis van de caseverslagen heeft een vergelijkende case-analyse plaatsgevonden, met 

aandacht voor gemeenschappelijke en differentiërende elementen binnen en tussen de verschillende 

scholen. 

 

Onderzoeksvraag 3 

De beschrijvende statistieken over de subschalen van de vragenlijst zijn opgevraagd in SPSS, versie 

24. Voor het vergelijken van de scores op de verschillende meetmomenten zijn variantie-analyses 

uitgevoerd. Ook zijn variantie-analyses uitgevoerd om verschillen te toetsen tussen startende en 

ervaren scholen wat betreft onderzoek in de school en verschillen tussen leraren uit verschillende 

sectoren. Met behulp van variantieanalyses (oneway ANOVA), t-tests en regressieanalyses is 

onderzocht of de onderzoekende houding en het literatuurgebruik in grotere mate aanwezig zijn bij 

leraren die tijdens hun bacheloropleiding onderzoek hebben leren doen, een masteropleiding 

hebben gevolgd of werken op een school die gedurende langere tijd onderdeel uitmaakt van een 

academische opleidingsschool.  

 

Onderzoeksvraag 4: 



De data van de (groeps-)interviews met de schoolleiders zijn kwalitatief verwerkt door deze 

achtereenvolgens samen te vatten, onder te brengen in een schema en het genereren van thema’s 

op basis van zowel horizontale als verticale analyses van de aldus ontstane kolommen en rijen (vgl. 

Miles & Huberman, 1994). Voor de indeling van de factoren zijn als labels de voorwaarden voor 

effectieve innovaties van het model van Knoster (1991) gekozen. De resultaten die uit de analyse 

naar voren komen, zijn geïllustreerd met behulp van de voor deze thema’s representatieve 

uitspraken van schoolleiders.  

 

Onderzoeksvraag 5: 

Op basis van de vier casusbeschrijvingen heeft een vergelijkende case-analyse plaatsgevonden, 

waarbij aandacht was voor gemeenschappelijke en differentiërende elementen binnen en tussen de 

verschillende scholen. Bij deze vergelijking zijn eveneens de voorwaarden voor effectieve innovaties 

van het model van Knoster (1991) als beschrijvingskader gebruikt. 

  



5 Resultaten 

5.1 Interventies door de schoolleiders 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van onderzoeksvraag 1: Wat is de aard van de 

interventies die schoolleiders kiezen om de onderzoekscultuur en de onderzoekende houding en 

literatuurgebruik te bevorderen? 

 

5.1.1 Keuze van aspecten van de onderzoekscultuur en interventies 

De schoolleiders is na de eerste en de tweede keer invullen van de scan Onderzoekscultuur gevraagd 

om twee aspecten te kiezen waaraan zij wilden gaan werken. Voor de eerste periode kozen vijf 

schoolleiders drie aspecten en vier schoolleiders wilden aan alle aspecten tegelijk gaan werken. Voor 

de tweede periode kozen drie schoolleiders om aan alle aspecten tegelijk te werken. Vier 

schoolleiders wilden de focus leggen op het structureel inbedden van alle aspecten van de 

onderzoekscultuur in hun schoolontwikkeling. Eén schoolleider van een startende school heeft er als 

gevolg van langdurige ziekte voor gekozen om geen nieuw ontwikkelplan te schrijven, maar door te 

werken aan het eerste ontwikkelplan.  

In het eerste ontwikkelplan, was het stimuleren van professionele dialoog het meest gekozen aspect, 

gevolgd door het stimuleren van de onderzoekende houding. In het tweede ontwikkelplan bleven 

deze twee aspecten het meest gekozen (zie tabel 5.1).  

 

Tabel 5.1: Frequentie waarmee de aspecten van een onderzoekscultuur gekozen zijn als doel in een 

ontwikkelplan. 

Aspect Startende scholen n=7* Ervaren scholen n=9 

Aspect Aantal keren 

gekozen 

periode 1 

Aantal keren 

gekozen 

periode 2 

Aantal keren 

gekozen 

periode 1 

Aantal keren 

gekozen 

periode 2 

Werkwijze onderzoeksgroep 1 - - - 

Draagvlak van de onderzoeksgroep  - - - - 

Betrokkenheid team  2 1 3 3 

Rol schoolleider  1 - 1 1 

Onderzoeksthema en beleid  - - - - 

Onderzoekende houding  2 2 6 5 

Professionele dialoog  4 2 8 3 

Visieontwikkeling en kennisdelen 1 - 1 - 

Inbedding in schoolontwikkeling - 1 - 3 

Alle aspecten  3 3 1 - 

* Eén schoolleider heeft geen nieuw ontwikkelplan voor periode 2 geschreven.  

 
In tabel 5.1 zijn de aspecten die de schoolleiders kozen om aan te werken weergegeven voor de 

startende scholen en de ervaren scholen. Er is een onderscheid te maken in de meer 

organisatorische aspecten (voorwaarden) en de aspecten die bij het realiseren van de feedback- en 

dialoogfunctie van onderzoek horen. Met name de organisatie en het draagvlak van de 

onderzoeksgroep en de keuze van het onderzoeksthema zijn dingen die je kunt ‘regelen’. Deze 

aspecten worden nauwelijks gekozen, maar worden wel meegenomen in de interventies door de 

scholen die ervoor kozen om aan alle aspecten tegelijk te gaan werken. Dit was het geval bij drie 



startende scholen en een schoolleider in opleiding (vakbekwaam) in een ervaren school. Met name 

de onderzoekende houding en de professionele dialoog zijn aspecten waarvoor al een stevige basis in 

de onderzoekscultuur nodig is. Deze twee aspecten zijn met name gekozen door de ervaren scholen. 

Dit illustreert de observatie dat de beginnende scholen, met name in de eerste periode, vooral 

interventies pleegde op het organisatorische vlak terwijl de ervaren scholen de interventies meer 

gericht waren op de cultuur. Bij alle scholen was een tendens te zien van de onderzoeksgroep of ‘het 

AOS zijn’ als een apart iets naar inbedding van onderzoek in de schoolontwikkeling. Dit proces vroeg 

tijd, maar zodra de schoolleider tot het inzicht kwam wat het belang is van onderzoek en hoe het 

andere processen kan ondersteunen gingen de ontwikkelingen vaak snel. Hiertoe werd vaak 

ingestoken op een andere overlegstructuur, waarin meer tijd gereserveerd werd voor inhoudelijke 

dialoog en meer verantwoordelijkheden werden toebedeeld aan anderen.    

Een voorbeeld van een proces in een startende school is (verslag monitoringgesprek): De interventies 

hebben vooral een stimulerend en prikkelend karakter gehad. Het realiseren van een 

onderzoekscultuur is de eerste periode vooral als aparte doelstelling gehanteerd en niet of nauwelijks 

verbonden aan de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling die de school heeft doorgemaakt. Omdat deze 

verbinding nauwelijks is gemaakt en veel energie is gegaan naar de onderwijsinhoudelijke 

ontwikkelingen, is het werken aan een versteviging van de onderzoekscultuur meer op de 

achtergrond geraakt. In het derde projectjaar echter zijn de inhoudelijke ontwikkelingen en onderzoek 

bijna als vanzelfsprekend bij elkaar gekomen. Daardoor is de onderzoekscultuur op alle aspecten 

aanmerkelijk verstevigd.  

Een voorbeeld van een proces in een ervaren school is (verslag scangesprek): De directeur is zelf heel 

erg bezig met de ontwikkelingen en aanpak die ze ook van haar team vraagt en vervult hiermee een 

voorbeeldrol. In het begin wilde ze soms teveel en te snel, waardoor een deel van het team afhaakte. 

Gaandeweg het project is de verhouding tussen sturing van de schoolleider en autonomie van leraren 

verschoven naar meer autonomie van leraren wat betreft onderwijsinhoudelijke keuzes. De 

samenwerking tussen de teamleden wordt in het tweede jaar meer gestimuleerd, door hen in PLG’s 

per bouw intensief te laten samenwerken aan een zelfgekozen onderzoeksvraag. In het laatste jaar 

wordt het onderzoek en overleg zelfstandig gepland en uitgevoerd door de PLG’s.  

Schoolleiders hebben de tips voor interventies zelf vertaald in acties passend bij hun eigen school. 

Hiervoor werden ideeën besproken in de scan- en monitoringsgesprekken, waarbij de onderzoeker 

input gaf op basis van de literatuur en ervaringen in andere scholen. De interventies werden 

toegespitst op de manier van werken en het team van de betreffende school, waardoor deze in de 

meeste gevallen goed aansloten. Vaak leidde interventies tot het gewenste resultaat op het gekozen 

aspect en was er door de samenhang tussen de aspecten ook impact op andere aspecten van de 

onderzoekscultuur. Door het versterken van de professionele dialoog, werd bijvoorbeeld ook de 

onderzoekende houding gestimuleerd. Wanneer de schoolleider zijn eigen rol versterkte door te 

vragen naar onderbouwing en kritische vragen te stellen, werkte dit door op de onderzoekende 

houding van de teamleden.  

Wat opviel was dat interventies die op de ene school effectief waren, in een andere school niet goed 

uitpakten. Een voorbeeld hiervan is een interventie gericht op het vergroten van de betrokkenheid 

van het team: ‘Een zichtbaar platform bieden voor (tussen)uitkomsten (b.v. aan de muren van de 

lerarenkamer, op de digitale werkruimte)’. Op verschillende scholen is deze interventie uitgevoerd, 

met als doel de teamleden te betrekken bij het onderzoek en/of om de inhoudelijke dialoog over het 

onderzoeksthema te stimuleren. De resultaten hiervan liepen uiteen van dynamische processen 

waarbij veel teamleden actief volgden en/of input leverden, tot verontwaardigde collega’s die het 



niet fijn vonden als er zoiets inhoudelijks in de ruimte hing waar zij pauze hielden. Ook was er een 

school waarbij de muur aanvankelijk niet ‘werkte’, maar toen ervoor gekozen was om vergaderingen 

te houden vlakbij de muur wel. Hierdoor werd er vaker naar de muur verwezen, waardoor deze 

alsnog de betrokkenheid van de teamleden ook tussen vergaderingen door vergrootte. Dit voorbeeld 

illustreert dat het van cruciaal belang is om de interventies functioneel te maken, passend en nuttig 

in de bestaande routines. 

Een ander voorbeeld van een interventie die door veel schoolleiders is toegepast is: ‘Zelf literatuur 

inbrengen en van de leraren vragen om dit te doen’, met als doel de onderzoekende houding te 

versterken. Dit is op veel verschillende, meer of minder intensieve manieren gedaan door de 

schoolleiders. Verschillende schoolleiders namen literatuurtips op in de nieuwsbrief of teammail, 

anderen legden boeken neer in de personeelsruimte of maakten een literatuurhoek met interessante 

literatuur over de onderzoeksthema’s. Sommige schoolleiders stuurden een artikel mee bij de 

agenda voor een overleg met de vraag het te lezen ter voorbereiding. Veel schoolleiders namen een 

onderbouwing met literatuur op in de opdracht voor de werkgroepen. Verschillende schoolleiders 

gaven meer podium aan de teamleden die een opleiding of cursus volgden en vroegen hen (ook) 

literatuur te presenteren. Daarnaast is in alle scholen de webtool ‘Onderwijs met Kennis’ 

geïntroduceerd en de vragenlijsten over literatuurgebruik die iedere leraar drie keer heeft ontvangen 

kunnen hebben bijgedragen aan bewustwording. In de laatste ronde scangesprekken en 

slotinterviews geven veel schoolleiders aan dat het meer benutten van literatuur een belangrijke 

opbrengst van het project is.  

 

5.1.2 Beïnvloedende factoren bij het werken aan interventies 

Op basis van de ontwikkelplannen, monitoring- en scangesprekken zijn een aantal factoren te 

benoemen die van invloed waren op het realiseren van de interventies, die in bijna alle scholen 

zichtbaar waren. Deze zijn ingedeeld op basis van de voorwaarden voor effectieve innovatie in het 

model van Knoster (1991).  

 

Strategie 
In de eerste plaats bleek het voor de ontwikkeling van de onderzoekscultuur van groot belang dat er 

een nauwe verbinding is tussen het onderzoek en schoolontwikkeling. In de scholen die tot de AOS 

behoren doen studenten van de pabo samen met de onderzoeksgroep onderzoek naar een bepaald 

vraagstuk. Als de onderzoeksthema’s, zowel van de onderzoeksgroep met studenten als van 

werkgroepen direct bijdragen aan de schoolontwikkelingsvraagstukken van de school, is het zowel 

voor de schoolleider als voor het team waardevol en nuttig om hier energie in te steken. Met name 

voor de schoolleiders van scholen met nog weinig ervaring met onderzoek, was het soms een eye-

opener om de onderzoeksvragen af te leiden uit de ontwikkelagenda van de school, waardoor de 

resultaten direct bijdroegen aan schoolontwikkeling. Dit was vooral het geval als de ontwikkelagenda 

samen met het team was vastgesteld, zodat hier draagvlak voor was. 

In de tweede plaats bleek het beeld van onderzoek dat leraren en soms ook de schoolleider had, 

bepalend voor de manier waarop leraren eraan willen werken. De beelden van dikke rapporten en 

ingewikkelde analyses schrok leraren soms af om in de werkgroepen op een onderzoeksmatige 

manier te werken. Pas als zij in de gaten kregen dat onderzoek werd ingezet als middel voor 

onderwijsverbetering en niet als doel op zich en dat ze het niet te groot en ingewikkeld moesten 

kwamen, steeg het enthousiasme om onderzoeksmatig te werken en ontdekten ze de voordelen 

ervan. 



In de derde plaats bleek het bij de interventies die schoolleiders inzetten van cruciaal belang dat de 

interventies voor het team functioneel zijn en passend en nuttig in de bestaande routines. Als de 

interventies ertoe leidden dat leraren ‘extra’ handelingen moesten verrichten waar ze zelf het nut 

niet van inzagen, dan leidde de interventie niet tot verandering. Het voorbeeld beschreven bij 5.1.1., 

waarbij leraren werden gestimuleerd via een datamuur om in hun pauze over onderwijs te praten, 

terwijl ze gewend waren het dan juist niet over onderwijs te hebben onderstreept dit. 

 

Structuur 
In bijna alle scholen zien we dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in de overlegstructuur. Er 

werd meer tijd vrij gemaakt voor overleg in werkgroepen, waarbij alle leraren lid zijn van minimaal 

één werkgroep. Op de gezamenlijke teambijeenkomsten veranderde de agenda: de meer 

organisatorische zaken werden op een andere manier afgehandeld (bijvoorbeeld via een 

nieuwsbrief), waardoor er meer tijd ontstond voor inhoudelijke uitwisseling en kennisdeling. De aard 

van de opdrachten die de werkgroep kregen (of zelf formuleerden) speelde daarbij een belangrijke 

rol. Deze werden gedurende het project scherper geformuleerd op een manier die om 

onderzoeksmatig handelen en onderbouwing vroeg. 

 

Cultuur 
Alle schoolleiders streefden naar gespreid leiderschap, waarbij ze aanliepen tegen het feit dat nog 

niet alle teamleden hier klaar voor waren. Het was voor de schoolleiders een voortdurend zoeken 

naar een balans tussen sturen en begeleiden. Het was voor hen noodzakelijk om goed zicht te krijgen 

op de kwaliteiten en ambities van de verschillende teamleden. Gedurende het project kregen ze 

steeds beter zicht op de wijze waarop ze moesten sturen op het proces of juist het resultaat, waarbij 

de ruimte voor leraren het maximaal haalbare was. 

Wat bij de ontwikkeling van de onderzoekscultuur en het functioneren als PLG vooral moeilijk bleek 

voor leraren is het geven van feedback aan elkaar en het elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, 

bijvoorbeeld als leraren bepaalde afspraken niet nakwamen. Terwijl ze geen moeite hadden om 

leerlingen goede feedback te geven, vonden ze het lastig om tegen collega’s te zeggen wat ze kunnen 

verbeteren, waarschijnlijk omdat ze bang waren dat dit de relatie op spel zouden zetten. Met het 

geven van complimenten hadden ze geen problemen. 

Verder bleek dat het soms helpend was als er sprake was van een analogie tussen de ontwikkeling 

van leerlingen, leraren, schoolleiding en soms ook bestuur. Als de school werkte met het concept van 

onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij leerlingen met onderzoeksvragen aan de slag gingen, 

kon het ondersteunend zijn als leraren zelf ook een worsteling met onderzoeksvragen doormaakten. 

Ook in het proces van zelfsturing waren soms parallellen te trekken tussen de begeleiding van 

leerlingen en leraren.  

 

Mensen 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat in de scholen veel meer gebruik werd gemaakt van de 

kwaliteiten van de teamleden. De expertise van de teamleden werd niet alleen meer benut in de 

werkgroepen, maar ook tijdens studiedagen. Een neveneffect is dat hierdoor minder gebruik werd 

gemaakt van externe experts binnen de school. 

Een andere constatering is dat opleidingen een belangrijke katalysator voor ontwikkelingen in de 

school kunnen zijn. Dit geldt zowel tijdens de opleiding, als leraren bijvoorbeeld een onderzoek voor 

hun opleiding moeten doen, maar ook daarna, als hun expertise wordt benut in een werkgroep en/of 



als ze als kartrekker of coördinator kunnen fungeren. Volgens de schoolleiders beschikken leraren 

met een masteropleiding over het algemeen over een meer onderzoekende houding. Ook studenten 

die leren en onderzoek doen in de school kunnen leiden tot een meer lerende cultuur en een 

onderzoekscultuur. De schoolleiders die zelf een masteropleiding deden gaven aan dat de deze 

opleiding en het werken aan de onderzoekscultuur elkaar versterkt.  

 

Middelen 
Door de werkgroepen een bepaald aantal taakuren te geven, kreeg de werkgroep een formele status. 

Het plannen van bijeenkomsten was soms lastig doordat de meeste teams bijna volledig uit 

parttimers bestaan. Op sommige scholen werd van parttimers gevraagd om wel aanwezig te zijn bij 

bijeenkomsten, ook als ze op die dag niet werkten. Op sommige scholen werd ook wel (op eigen 

initiatief) ’s avonds vergaderd door werkgroepen.  

 

5.1.3 Verschillen interventies tussen vo/mbo en (v)so en po  

In de vier VO/mbo-scholen waarin een korte cyclus net de scan onderzoekscultuur is doorlopen zien 

we vergelijkbare beginsituaties op basis van de scangesprekken. In de vier scholen was een tamelijk 

grote bereidheid om onderwijskundige vernieuwingen door te voeren. De mate waarin dit al op een 

onderzoeksmatige manier gebeurde en waarin hierbij al gebruik werd gemaakt van literatuur 

verschilt per school. Net als in de basisscholen lag de focus van de gekozen interventies op basis van 

de scan onderzoekscultuur vooral op de onderzoekende houding van leraren en op de reflectieve 

dialoog. Een verschil met de basisscholen is dat op de vo/mbo-scholen meer sprake was van 

individualistisch handelen door docenten en dat met name daarom het belang van reflectieve 

dialoog en kennisdeling wordt onderstreept door de schoolleiding.  

In school 1 (zie 4.2) had het MT naar aanleiding van het scangesprek het gevoel op het juiste spoor te 

zitten, maar was van mening dat verdere ontwikkeling mogelijk en wenselijk was. Het ontwikkelplan 

richtte zich op de dialoogfunctie van onderzoek, waarbij de schoolleiding enerzijds de docenten wilde 

faciliteren die al ver zijn in samenwerken aan onderwijsverbetering, elkaar feedback geven en 

reflectieve dialoog voeren. Anderzijds wilde ze de ‘1-pitters’, de docenten die vooral individueel 

werken, stimuleren tot meer dialoog en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hieruit volgden twee 

actiepunten: 1) docenten werden verplicht om een collega te vragen om hun te observeren en 

daarbij een specifieke vraag te stellen rondom een ontwikkelpunt; 2) het organiseren van een 

onderwijscafé of gezamenlijke lunch om inhoudelijke gesprekken over onderwijs te stimuleren, 

zonder dit verplicht te stellen. Ook de tweede school richtte zich op de reflectieve dialoog en ook 

hier werd op basis van het scangesprek gekozen voor collegiale consultatie als interventie. Deze 

school koos voor het gebruik van een kijkwijzer op het gebied van differentiatie. Een tweede 

interventie richtte zich op coaching bij het voeren van pedagogische gesprekken binnen het team. In 

de derde school kwam de schoolleiding tot de conclusie dat het team te actiegericht was. De 

teamleiders wilden de teams meer onderbouwd laten werken door met hen de dialoog aan te gaan 

over de visie en het gebruik van literatuur. Een van de teamleiders gaf aan: ‘De collega’s zijn vanuit 

het verleden gewend dat beslissingen voor hen genomen werden. Als nieuwe teamleider heb ik 

ingezet op zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid door collega’s steeds opnieuw te vragen 

welke vraag ze graag beantwoord zien en wat ze eventueel nodig denken te hebben om bepaalde 

doelen te behalen’.  

Ook nam het MT zich voor om bij stafvergaderingen (de zes teamleiders en locatiedirecteur) meer de 

diepte in te gaan, door waarom-vragen te stellen en besluiten beter te onderbouwen.  



Op de vierde school werd op basis van het scangesprek geconcludeerd dat er veel onderzoeken en 

onderwijsverbeteringen plaatsvonden, maar dat er weinig samenhang was tussen alle initiatieven. 

Men besloot tot het ontwikkelen van een onderzoeksagenda, met zowel een programmerende als 

een strategische functie. Hiermee wilde men meer coherentie bereiken tussen de onderzoeken 

onderling en met het schoolplan. Daarnaast namen de teamleiders zich voor om bij elke 

teambijeenkomst op enigerlei wijze aandacht te besteden aan het doen van onderzoek. Een laatste 

interventie hield in dat de onderzoekscoördinator elke twee maanden in gesprek ging met alle 

docenten die betrokken waren bij onderzoek, en daarbij vragen stelde over de wijze van 

communiceren over het onderzoek met collega’s, leerlingen en ouders. 

 

Voor de leergemeenschappen in het so is op basis van het gesprek met behulp van de scan  

onderzoekscultuur eenmaal een ontwikkelplan opgesteld. Hierbij zijn acties beschreven bij alle 

aspecten. De interventiekaarten bij aspect 6 (onderzoekende houding) en 7 (professionele  

dialoog) werden met name als bruikbaar ervaren om de doelen op deze aspecten te behalen: ‘De 

interventiekaarten 6 en 7 zijn vooral als een soort geheugensteun gebruikt. Ik keek ze nog eens even 

door en kon dan aan de hand van de kaarten vragen stellen. We hebben de kaarten ook weleens 

besproken met de leergemeenschap; iedereen vindt ze nuttig, ze geven een helder kader. Wij hebben 

het nu heel erg gekoppeld aan de leergemeenschap. De kaarten zijn juist gericht op een schoolteam, 

wat er binnen een school gebeurt. Hiervoor moet bij Auris het belang van de onderzoekscultuur nog 

doorsijpelen in de scholen.’ 

 

5.2 Feedback- en dialoog in werkgroepen 

In deze paragraaf staan de antwoorden op de deelvragen bij onderzoeksvraag 2: In welke mate is er 

sprake van de feedbackfunctie en dialoogfunctie in werkgroepen op (ervaren) basisscholen?  

 

5.2.1 Werkwijze van de werkgroepen  

Het antwoord op deelvraag 2.1 Hoe werken de werkgroepen aan het verbeteren van het onderwijs? is 

verkregen door analyse van de audio-opnames van de bijeenkomsten en interviews met de 

werkgroepen. In alle scholen wordt gewerkt met groepen leraren die samen een opdracht hebben in 

het kader van de schoolontwikkeling. Deze groepen worden verschillend genoemd en aangestuurd 

en we werkwijze in de groepen verschilt tussen scholen. Voor deze onderzoeksvraag zijn scholen 

geselecteerd die ervaren zijn in het werken aan een onderzoekscultuur, we lichten de werkwijze in 

deze groepen toe. 

School 1 werkt met vijf expertiseteams op vaste thema’s (bijvoorbeeld didactiek en kunst & cultuur). 

Alle leraren zitten in één van de expertiseteam. De leraren kiezen hiervoor op basis van interesse. De 

expertiseteams werken allemaal op een onderzoeksmatige manier met een PDCA. Ieder 

expertiseteam heeft een kartrekker die van de schoolleider extra verdieping en begeleiding krijgt 

over het doen van onderzoek en het meekrijgen van de teamleden in ontwikkelingen. De leden van 

een expertiseteam voeren een literatuuronderzoek uit en doen klassenbezoeken bij de collega’s en 

coachen hen. Na afloop van een onderzoek maakt het expertiseteam een kwaliteitskaart waarin de 

aanbevelingen vertaald zijn naar concreet gedrag in de klas. De schoolleider neemt het werken 

volgens deze kwaliteitskaart op in de gesprekkencyclus.   

 



School 2 werkt met vijf inhoudelijke werkgroepen, een onderzoeksgroep (waar de 4ejaars student in 

participeert) en praktische werkgroepen voor het organiseren van festiviteiten. Alle teamleden 

nemen deel aan een inhoudelijke werkgroep of aan de onderzoeksgroep. Van de inhoudelijke 

werkgroepen wordt verwacht dat zij planmatig werken aan een vooropgesteld plan. Zij hebben een 

vraag gekregen van de schoolleiding en hierbij zelf succesfactoren geformuleerd. De vragen zijn zo 

opgesteld dat het lezen van theorie en/of een schoolbezoek nodig is om de vraag te kunnen 

beantwoorden. Iedere werkgroep maakt zelf een plan, ze kiezen zelf of ze bijvoorbeeld op een 

andere school gaan kijken. Iedere werkgroep heeft een coördinator. Deze coördinatoren zijn bewust 

geselecteerd op expertise en coördinerende kwaliteiten. Er wordt gewerkt in periodes van 10 weken. 

Om de 10 weken bespreekt iedere coördinator de stand van zaken met een MT lid. Er wordt dan 

onder andere gevraagd hoe zij het team betrekken, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, tijd op de 

agenda van vergaderingen. 

School 3 werkt met bovenschoolse onderzoeksgroepen en onderzoeksgroepen in de school. Per jaar 

wisselt het aantal onderzoeksgroepen op basis van de onderzoeksthema’s. Niet alle leraren zitten 

ieder jaar in een onderzoeksgroep. Wanneer het onderzoek direct over het handelen in een bepaalde 

bouw gaat, doen alle leraren van die bouw mee om de uitvoering van de actiepunten direct te 

borgen. De teamleden in een onderzoeksgroep lezen mee en geven feedback op de stukken van de 

student. De leden van de onderzoeksgroepen gaan ook scholen bezoeken en zij voelen zich 

verantwoordelijk voor de opdracht die de onderzoeksgroep gekregen heeft. Er wordt gekozen voor 

een duidelijke focus in de onderzoeken, helder ingebed in de schoolontwikkeling. Bij de 

samenstelling van de onderzoeksgroep gaat het om kwaliteiten als coaching, reflectie en het kunnen 

maken van een vertaling van de onderzoeksgroep naar het team. 

School 4 werkte met werkgroepen en onderzoeksgroepen waarin een student de kartrekker van het 

onderzoek is. Gedurende de loop van het onderzoek is er ontwikkeling naar alleen nog maar 

onderzoeksgroepen, onafhankelijk van een student. Er is geen vaste rolverdeling, maar in de 

onderzoeksgroep wordt in ieder geval het MT vertegenwoordigd. Een aantal leraren neemt al enkele 

jaren deel aan de onderzoeksgroep. Hierbij is er betrokkenheid bij het doen van onderzoek, het 

onderzoeksthema inhoudelijk is niet leidend. Hierdoor groeit de kennis en ervaring op gebied van 

onderzoek van deze teamleden. Na een wisseling gaan teamleden die in de onderzoeksgroep hebben 

gezeten, gaan we in de werkgroep verder aan de slag met de implementatie. 

School 5 heeft in de loop van het traject een verandering doorgevoerd in de organisatie van een 

aantal vakgroepen en een onderzoeksgroep naar vakgroepen die allemaal onderzoeksmatig werken. 

De schoolleider heeft op zijn vorige werkplek gewerkt in een structuur waarin alle vakgroepen 

onderzoek uitvoeren en wil deze werkwijze in aangepaste vorm ook realiseren in deze school. Hij 

stuurt nu het MT aan op het bevragen van de vakgroep coördinatoren op hun onderzoekende 

houding en onderzoeksmatige manier van werken. Tijdens de ontwikkeling van de nieuwe 

organisatie hebben zij gaandeweg steeds meer eigen verantwoordelijkheden voor de 

schoolontwikkeling gekregen, met coördinatoren die regelmatig aansluiten bij het MT loopt.  

 

5.2.2 Observaties van het didactisch handelen 

Om antwoord te kunnen geven op vraag 2b Zijn er veranderingen in het didactisch handelen door 

toedoen van de werkgroep? zijn de  beschrijvende observaties op de voormeting en de nameting met 

elkaar vergeleken. De observaties zijn gericht op het doel van de werkgroep. Het ICALT-instrument 

bleek niet bruikbaar om verschillen te kunnen vaststellen. Bij de interpretatie van de resultaten moet 

rekening worden gehouden met het feit dat de observaties slechts bij een klein groepje leraren heeft 



plaatsgevonden en dat het tijdens de tweede meting deels om andere leraren gaat (leraren geven in 

het volgende schooljaar soms les aan een andere groep). 

De werkgroep didactiek op de eerste school was gericht op het verbeteren van leraargedrag wat 

betreft het differentiëren tussen leerlingen, door middel van het gebruik van een PDCA-cyclus. De 

observaties zijn uitgevoerd in 7 groepen (groep 1-2 en groep 3, 4, 5 6, 7 en 8). Door de onderzoeker 

werden In de groepen 1-2 en 3 niet veel verschillen waargenomen. De activiteiten in groep 1-2 van 

de eerste en tweede meting zijn echter ook slecht te vergelijken, omdat de eerste observatie 

plaatsvond tijdens de ‘werkles’ en de tweede observatie tijdens een klassikale activiteit in de kring. In 

groep 3 werkte de leraar zowel tijdens de eerste als observatie heel systematisch en gestructureerd 

aan differentiatie. Dat zij per leerling heel precies weet wat hij of zij moet oefenen is bijvoorbeeld te 

zien wanneer ze doelbewust bij sommige leerlingen bepaalde letters flitst en bij anderen niet. In de 

hogere groepen werd in de tweede meting meer gewerkt met niveaugroepen. Vooral in groep 8 is 

het verschil tussen de eerste en de tweede observatie groot. Of dit komt dankzij het werk van het 

expertiseteam is niet goed te zeggen, omdat op beide momenten een verschillende les is 

geobserveerd.  

Het doel van de taalwerkgroep op de tweede school was gericht op de verbetering van het 

woordenschatonderwijs. Tijdens de eerste meting zijn acht groepen geobserveerd (twee groepen 1-2 

en van alle andere leerjaren één groep), tijdens de tweede meting in vijf groepen (1-2, 1-2, 4, 6 en 

nog een groep 6). In de periode tussen de twee observaties hebben alle leraren van de werkgroep 

taal een bakje met geplastificeerde kaartjes gekregen waarop les ideeën staan om met woordenschat 

aan de slag te gaan. In de kleutergroepen waren er geen opvallende verschillen tussen de eerste en 

tweede meting. Op beide momenten waren de lessen actief en werden de woorden veelvuldig 

herhaald. In twee groepen was zichtbaar dat een activiteit uit het bakje van de werkgroep werd 

gebruikt. In de groepen 4 en 6 waren de kinderen zelf beduidend actiever dan tijdens de eerste 

observatie. Dit zou kunnen komen dankzij het werk van de werkgroep, door het toepassen van 

werkvormen en activiteiten die zijn aangeleverd door de werkgroep. Het zou echter ook kunnen 

komen doordat de tweede observatie plaatsvond in een andere les van het blok. 

De werkgroep onderbouw van de derde school richtte zich op het verbeteren van differentiatie, met 

name in groep 3, omdat zij een groot verschil hadden ervaren in de mate van differentiatie tussen de 

groepen 1-2 en groep 3. Alle drie leraren van groep 1-2 en de twee leraren van groep 3 zijn twee keer 

geobserveerd. Er zijn verschillen in differentiatiegedrag waarneembaar tussen beide 

meetmomenten, met name in de groepen 3. Dit komt omdat er voor een nieuwe manier van werken 

is gekozen, waarbij de twee groepen 3 intensief met elkaar samenwerken. De veranderingen die zijn 

doorgevoerd naar aanleiding van het onderzoek door de werkgroep zijn niet direct zichtbaar, omdat 

de observatie plaatsvond tijdens een werkles. Er waren ten opzichte van de eerste meting duidelijke 

verschillen waarneembaar in de aanpak en aangeboden leerstof voor de drie niveaugroepen. In de 

intensieve groep werd bewust veel gewerkt met beweging en fysieke ruimte. In de groepen 1-2 zijn 

de aanpassingen die de werkgroep beoogde ook zichtbaar in een verrijking van de hoeken.  

De werkgroep instructie van de vierde basisschool richtte zich op het aansluiten bij de zone van 

naaste ontwikkeling van leerlingen bij rekenen, onder andere door een (gelijkvormige) dag- en 

weektaak. Er is twee keer geobserveerd in vier groepen (3-4, 6, 6-7 en 8 en 3-4, 4-5, 6 en 6). Bij beide 

observaties werd in alle groepen gewerkt met een vorm van een dag- of weektaak, waarbij de vorm 

en de manier waarop ermee gewerkt werd verschilde tussen de leraren. Wel leek de manier van 

werken meer ingeslepen en was er meer eenvormigheid in dag/weektaak op het whiteboard. De 

‘blauwe groep’ (zwakkere leerlingen) en ‘groene groep’ maakten vaak dezelfde sommen, waarbij de 



blauwe groep vaak verlengde instructie kreeg. De ‘gele groep’ (snelle leerlingen) maakte in sommige 

groepen wel en in andere niet alle basisstof. De groep ‘geel-plus’ (hele snelle leerlingen) volgde in de 

nameting een eigen leerlijn, waarbij vaak extra projectwerk gedurende de rekenles werd uitgevoerd. 

Het differentiëren in de drie a vier leerlinggroepen per leerjaar brengt ook nadelen met zich mee: 

met name in de combinatiegroep kostte het geven van instructie aan de verschillende niveaugroepen 

veel tijd en het verplaatsen van verschillende groepjes om op de gang te gaan werken gaf veel onrust 

in sommige klassen. De school loopt hier tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan.  

In de vijfde school richtte de werkgroep rekenen zich op de vraag: hoe kunnen we het automatiseren 

versterken om een steviger basis te krijgen? De werkgroep wilde onderzoeken hoe het gebruik van 

ICT hierbij behulpzaam kon zijn en voerde pilots uit met een nieuw softwareprogramma. Tijdens de 

observaties gedurende de voormeting bij zes groepen (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8) bleek dat de huidige 

gebruikte software (van de methode en Snappet) en daarbij nog het nieuwe programma (Bareka) de 

nodige problemen met zich meebrachten. Zowel een tijdsprobleem voor de leraren (wanneer moet 

ik dat doen, wat kan ik laten vallen) als een ICT-probleem (onvoldoende computers, technische 

problemen) als een gebrek aan vaardigheden (zoals het gebruik van de dashboard gegevens van 

Snappet). De pilot met het nieuwe programma had vertraging opgelopen en was nog niet breed 

geïmplementeerd. Een nameting van de observaties heeft daardoor niet plaatsgevonden, omdat de 

werkgroep dat niet zinvol vond, omdat ze dachten dat er te weinig was veranderd.  

 

5.2.3 Typering van de kwaliteit van de dialoog in de werkgroepen  

Om onderzoeksvraag 2.c te beantwoorden, Hoe kan de dialoog in werkgroepen worden gekenmerkt? 

geven we per aspect van de dialoog een beknopte analyse van de dialoog in de werkgroepen, op 

basis van audio-opnames (en aantekeningen bij één werkgroep die liever geen opnames wilde 

maken), met daarbij enkele voorbeelden van uitspraken. 

 

Dialoogaspect 1: Open staan voor andere perspectieven 
In de werkgroepen lieten leraren zien dat zij elkaars inbreng serieus nemen. Dit bleek onder andere 

uit het uitspreken van eigen gedachten en uit stellen van vragen, bijvoorbeeld over wat bepaalde 

oplossingen en handelswijzen voor andere leraren in de werkgroep of in het team betekenen.  Ook 

deden werkgroepleden moeite om elkaars gedachtegang te begrijpen. Meningen en voorbeelden 

werden ingebracht en verschillen in visie, inbreng en expertise werden gerespecteerd. Dat kwam 

vooral naar voren als een leraar een open vraag stelde om een inhoudelijk thema verder te 

verkennen, bijvoorbeeld: ‘Wat verwachten we binnen onze school van onze ouders in onze school?’.  

Ook bleek dit uit opmerkingen en reacties op zinnen die begonnen met ‘naar mijn idee….’, ‘Ik begrijp 

wat je bedoelt, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens…….,’,  ‘Daar heb je gelijk in…’. 

In de werkgroepen werd ervoor gezorgd dat elke deelnemer aan het woord komt. Soms werd er 

bijvoorbeeld gestart met een ‘rondje’, waarbij iedereen kon aangeven waar hij of zij tegenaan loopt 

en welke successen zijn behaald. In een werkgroep werd bijvoorbeeld gestart start met de evaluatie 

van ‘de grote rekendag’, waarbij elke leraar aan het woord kwam: ‘Ik vond het tegenvallen, het was 

minder dan andere dagen. Vorige jaren was het uitdagender.’ ‘Ik vond het een slap thema, zonde van 

de dag, de spelletjes waren of te moeilijk of te makkelijk. Er waren geen leuke dingen voor groep 3.’ 

‘Bij ons liep het goed. Ik heb er wel van geleerd om voor de pauze het denk werk te plannen en na de 

pauze met de handen te werken.’ 

Veelal werd er met een vooraf opgestelde agenda gewerkt.  Ook werd soms een interactieve 

werkvorm ingezet. Werkgroepleden nodigden elkaar uit om hun mening te geven, bijvoorbeeld: ‘Wat 

versta jij  onder didactisch educatief partnerschap?  Waar denk je dan aan?’, ‘Wat vind jij er zelf 



van?’, ‘Hoe zie jij dan de rol van ouders en wat is het onderscheid tussen het pedagogische en 

didactische?’ 

Voor alle aspecten van reflectieve dialoog geldt dat vertrouwen en een transparante, veilige sfeer 

een voorwaarde zijn, maar voor dit aspect geldt dat in het bijzonder. Sommige werkgroepleden 

noemen dat expliciet: ‘Ik vind het heel fijn dat we naar elkaar toe uit kunnen spreken waar we mee 

zitten. We zijn ook best goed bezig.’ Anderen laten zien dat ze zich kwetsbaar durven opstellen: 

‘Voordat ik instap in de pilot, wil ik eerst nog kijken wat er precies van groep 4 wordt verwacht in het 

programma. Ik moet ook zelf de omslag kunnen maken. Daar wil ik heel duidelijk over zijn. Ik wil eerst 

kijken wat betekent het voor mijn groep. Ik wil eerst weten of ik het zelf zie zitten.’ 

Geconcludeerd kan worden dat in de werkgroepen een open, vertrouwelijke sfeer was en de leraren 

open staan voor de meningen en opvattingen van collega’s. In sommige gevallen werd er niet 

doorgevraagd op wat de ander precies bedoelt. Ook lijkt het erop dat een gespreksleider en een 

vaste vergaderstructuur de kwaliteit van de dialoog kan versterken.  

 

Dialoogaspect 2: Reflecteren 
In de werkgroepen werden regelmatig vragen gesteld, waarin de huidige werkwijze ter discussie 

werd gesteld. Een voorbeeld van een dergelijke reflectie op de eigen aanpak betreft de werkgroep 

rekenen die besprak hoe het gaat met de meerbegaafde kinderen: ‘Leerling B. in mijn groep 3, die 

vindt het extra rekenmateriaal niet leuk. Het is te talig en hij vraagt veel begeleiding.’ ‘Heb je het 

afgestemd met de parallelgroep? We hadden toch afgesproken dat de plusleerlingen samen instructie 

zouden krijgen? Wij doen dat wel in groep 4.’ ‘Ja, J. in de andere groep 3 vindt het wel leuk, misschien 

vindt B. het ook leuk als hij het samen kan doen.’ ‘Of moeten we naar ander materiaal als het te talig 

is?’ 

Soms werd in de werkgroep ook gereflecteerd over de consequenties van een verbetervoorstel, 

bijvoorbeeld: ‘Wanneer wij daarvoor kiezen, vraag ik me af wat dat betekent voor de leerlijn en of wij 

onze leerlijn dan wel duidelijk genoeg hebben’. Of ‘….dan moeten we wel zelf ook wel de juiste taal 

gaan spreken.’ Soms werd er gereflecteerd op de kwaliteit van een nieuwe aanpak, bijvoorbeeld of 

de aanpak wel innovatief genoeg is:  ’Ik vraag mij af of het proberen van nieuwe ideeën wel innovatief 

is. Als ik heel eerlijk ben dan valt het niet onder innovatief maar is het een basisvoorwaarde. Is onze 

school innovatief en zijn wij vooruitstrevend? Voor mij is innovatief echt iets nieuws doen en dan moet 

je vooral eerst naar de kinderen luisteren. Luisteren naar kinderen gebeurt ook op al onze scholen. 

Dat vind ik een mooi voorbeeld van innovatief’. In het algemeen werd er weinig kritisch doorgevraagd 

waarom leraren iets denken of vinden bij normatieve uitspraken (in dit geval: waarom moet de 

werkgroep eerst naar kinderen luisteren?).  

Concluderend kunnen we stellen dat we mooie voorbeelden hebben gevonden van reflecties op de 

huidige situatie in de werkgroepen. De kwaliteit en diepgang van de reflecties verschilt echter. 

Leraren zouden elkaar soms meer kunnen bevragen op achterliggende waarden, waarom ze iets 

belangrijk vinden.  

 

Dialoogaspect 3 Analyseren 
In de meeste werkgroepen was sprake van een onderzoeksmatige aanpak, waarbij leraren vragen 

stelden en informatie zochten over vraagstukken zoals bijvoorbeeld het achter blijven van de 

opbrengsten, de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn voor onder- en bovenbouw,  het kiezen 

van een leesmethode die beter aan moet sluiten bij de behoefte van de leerling, etc. De 

werkgroepen hanteerden bij de bespreking ervan vaak de PDCA-cyclus. Er werden gezamenlijke 

doelen gesteld en kijkkaders ontwikkeld om de voortgang systematisch in kaart te brengen. Soms 

was een klassenbezoek voorafgegaan aan de bijeenkomst van de werkgroep en diende dat als input 

voor de dialoog. In de werkgroepen werden de tussentijdse resultaten besproken en geëvalueerd.  



Ook kwam het voor dat een werkgroep besloot dat ze over onvoldoende informatie beschikten. Vaak 

ging daar een discussie aan vooraf, zoals bij een werkgroep die besprak welke leerlingen in 

aanmerking komen voor de plusgroep voor leerlingen die opdrachten mochten overslaan en extra 

materiaal kregen:  ‘De afspraak is dat kinderen die twee keer hoog op de citotoets komen in het 

plusboek mogen werken.’ ‘Waarom alleen die kinderen? Veel leerlingen halen dat niet, maar maken 

wel de methodetoets goed. Volgens de methode zouden die in het plusboek mogen werken.‘ ‘Maar 

sommige leerlingen lopen dan vast, omdat het dan toch te moeilijk is. En dan moeten ze misschien 

terug.’ ‘Waarom is dat erg, je kunt ze dat dan toch uitleggen?’ ‘Ja, maar dat voelt toch als falen.’ 

‘Maar je moet die leerlingen toch wel iets aanbieden? Sommige leerlingen scoren 100% op alle 

methodetoetsen, maar halen toch niet een hoge score op de Cito.’ De werkgroep sprak vervolgens af 

dat alle leraren hun eigen plusleerlingen in beeld brengen: op welke gronden zij plusleerling zijn, 

welke extra stof zij krijgen en hoe dit bevalt. De kartrekkers zouden deze input samen met de intern 

begeleider bespreken en komen met een voorstel. 

Soms gaf een werkgroep aan dat verdere analyse nodig was met betrekking tot de consequenties van 

een nieuwe aanpak: ‘We doen een pilot met het programma Bareka en we gebruiken software van de 

methode. Of je een van de twee weg kunt laten moet heel goed uitgezocht worden. We moeten kijken 

of je dan verantwoord de doelen kunt halen.’ Een ander voorbeeld hiervan is:  ‘Je wilt dat we het in 

alle groepen op dezelfde manier aanpakken. We hebben nu geen idee hoe dat in groep 1 en 2 zit. Dat 

gaan we eerst uitzoeken.’ 

Geconcludeerd kan worden dat in de werkgroepen regelmatig extra informatie werd verzameld, 

vooraf of naar aanleiding van de bijeenkomst om beter te kunnen analyseren wat een goede aanpak 

is. Er werden echter ook regelmatig oplossingen aangedragen, zonder dat eerst goed de oorzaken 

van het probleem werden geanalyseerd.  

 

Dialoogaspect 4 Onderbouwen van standpunten 
Uit de dialoog in de werkgroepen bleek een bewustzijn van het belang van goed onderbouwde 

voorstellen voor onderwijs verbetering. Een leraar gaf bijvoorbeeld aan: ‘Wat past in onze school en 

waarom? We moeten helder zijn in wat wij als team willen en we moeten kunnen uitleggen waarom 

we bepaalde dingen zo doen.’ 

In de werkgroepen werden soms argumenten gegeven voor standpunten en er werden besluiten 

genomen op basis van deze argumenten. Hierbij werden verschillende mogelijkheden afgewogen. In 

een werkgroep werd bijvoorbeeld op basis van het doorvragen naar de huidige situatie een besluit 

genomen over de vraag of leerlingen in groep te laat met rekenhandelingen starten: ‘Ik heb van een 

andere leraar gehoord dat ze blok 1 van de rekenmethode laten vallen in groep 3, omdat dat te veel 

herhaling is van wat ze al bij de kleuters hebben gedaan. Ze houden daardoor meer tijd over voor het 

splitsen en de getallenlijn.’ ‘Ja, maar de methode heeft daar bewust voor gekozen. Misschien is die 

herhaling toch nodig.’ ‘Misschien kunnen blok 1 en 2 samenvoegen tot een blok?’ ‘J, hoe is dat voor 

jou in groep 3?’ ‘Ja, we zijn eerst maanden aan het tellen en dan is er opeens de Citotoets en die 

maken ze dan slecht. Ik denk dat we eerder met rekenhandelingen moeten starten.’ Aan de leraar van 

groep 4: ‘Mis jij ook dingen door de trage start met rekenen in groep 3?’ ‘Ja, de kinderen lopen achter 

vooral bij het automatiseren, bijvoorbeeld van het splitsen.’ ‘Het einddoel van groep 3 is dat alle 

sommen tot 10 zijn geautomatiseerd.’ ‘Dat halen we nu niet. Ze moeten de sommen eerst goed 

begrijpen voor ze ze kunnen automatiseren. Bij de zwakke leerlingen lukt dat nu niet.’ ‘Dan moeten 

we daar eerder met de rekenhandelingen beginnen.’ 

De leraren in de werkgroepen onderbouwden hun argumenten niet altijd. In een werkgroep was een 

discussie welke leerlingen in aanmerking komen voor extra rekenmateriaal in plaats van basisstof: 

‘De leraar van groep 4 is er heel streng in, kinderen moeten echt aan alle eisen voldoen. Want als je 



niet de basisstof maakt, dan mis je toch dingen.’ ‘Maar P, die is van hoogbegaafdheid zegt al snel, Oh, 

die kan wel in de plusgroep.’ ‘Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want we zijn de laatste jaren 

aan het zakken met rekenen. Na groep 6 zakt het helemaal in. Ik heb het geanalyseerd, het hele 

niveau zakt.’ ‘Ik denk dat de kinderen te weinig aan de software zitten.’ 

Concluderend kunnen we stellen dat in de werkgroepen besluiten vaak wel op basis van argumenten 

werden genomen, maar dat deze argumenten niet altijd werden gecheckt. Er is geen tijd om zelf 

onderzoek te doen naar alle vraagstukken die in de werkgroepen aan de orde komen. In sommige 

gevallen zou het wellicht beter zijn de situatie eerst grondiger te onderzoeken. In andere situaties 

zien we dat werkgroepen dat  

wel doen. 

 

Dialoogaspect 5 Kennis van buiten benutten 
In de werkgroepen werd er veelvuldig literatuur ingebracht, gelezen, besproken en vergeleken met 

de eigen praktijk, bijvoorbeeld: ‘Vanuit de theorie van Goorhuis over het jonge kind weten we nu hoe 

woordenschat zich ontwikkelt en hoe we dat in de praktijk kunnen doen. Waarom blijven de 

resultaten dan  achter? Wat kan de leraar in die klas doen……..wat moet hij nu, op basis van de 

theorie doen om de woordenschat op een hoger niveau te krijgen?’ Of: ‘Voor de theoretische 

onderbouwing van het onderzoeksonderwerp zijn wij actief op zoek gegaan naar artikelen. In eerste 

instantie via google door kernwoorden als zoekcriteria te hanteren. Dit was wel een lastig proces 

omdat er niet veel artikelen gevonden werden die aansloten bij onze vraag. Dat wat wel werd 

gevonden, bleek vooral om meningen te gaan en nog niet om inzicht vanuit eerder onderzoek’. Vaak 

was er binnen de werkgroep consensus over de rol van literatuur in het proces: ‘Welke kennis is 

nodig om…’, ‘Wat zegt de literatuur over CITO en toetsen?’ Soms werd echter ook literatuur 

uitgedeeld in de werkgroep, zonder dat de leden deze bespraken of kritisch de relevantie en 

bruikbaarheid ervan beoordeelden. 

Gedurende het verloop van de bijeenkomsten was een toename in het gebruik van literatuur te zien. 

Zoekcriteria werden gezamenlijk in de werkgroep opgesteld. Ook werd in toenemende mate buiten 

de bijeenkomsten artikelen gezocht en gelezen en in de werkgroepen besproken op relevantie van 

het onderwerp. Bevindingen werden samengevat en gedeeld binnen de school. Voor bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van materialen voor een bepaalde aanpak werd er op bepaalde sites gezocht naar 

voorbeelden, zijn er cursussen gevolgd en werden er experts uitgenodigd. 

Literatuur werd ook gebruikt bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over de focus van de 

onderwijsverbetering: ‘Uit onderzoeken blijkt dat woorden wel aangeboden worden of vertelt wat het 

inhoudt, maar dat de laatste twee fasen van woordenschatonderwijs vaak worden overgeslagen door 

leraren. En dan slijpt het niet in voor de leerlingen, dat zou je misschien ook kunnen onderzoeken, dan 

komen alle vier de fasen van het model aan bod. Mijns inziens is dat anders dan kijken of leraren wel 

voldoende kennis hebben. Eerst weten wat gebeurt er eigenlijk’. 

De werkgroepen stelden zich soms expliciet tot doel om het team te professionaliseren met behulp 

van literatuur: ‘Het doel van ons onderzoek is de kennis van leraren te vergroten zodat het 

woordenschatonderwijs voor leerlingen verbeterd wordt. Dit blijkt uit het feit dat de gemiddelde 

resultaten achter blijven en het komt ook uit het interview, daaruit is de vraag gekomen: hebben 

leraren voldoende kennis?’ 

Er waren ook voorbeelden zichtbaar, waarbij de werkgroep te lang wachtte met het inschakelen van 

externe expertise. ‘Ik denk dat we als school heel eigenwijs zijn. Er is hulp aangeboden vanuit Bareka 

en die hebben we nog niet gebruikt. We zijn ergens ingestapt, maar we hebben ons er niet voldoende 

in verdiept. We mogen bij school X gaan kijken. Misschien gaat het sneller met tips van een ander.’ 



Geconcludeerd kan worden dat de werkgroepen in toenemende mate gebruik maakten van 

literatuur. De mate waarin ook de literatuur kritisch werd beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid 

verschilde. Incidenteel werd expertise van buiten de school betrokken, soms werd daar te lang mee 

gewacht. 

 

Dialoogaspect 6 Elkaar feedback geven 
In de werkgroepen werd incidenteel feedback gegeven, bijvoorbeeld op ‘opdrachten’ of activiteiten 

die de werkgroepleden tussen twee bijeenkomsten in het team of in de eigen klas uitvoerden en die 

vervolgens besproken werden in de werkgroep. Er werden vooral complimenten gegeven en er werd 

waardering uitgesproken. Ook gaven de leraren elkaar aandachtspunten voor verbetering op basis 

van de beoogde doelen en eigen ervaringen en meningen. Een voorbeeld hiervan is een werkgroep 

waarbij werkgroepleden die ervaring hadden met een bepaalde werkwijze, voorafgaand aan een 

bijeenkomst een evaluatie geschreven. Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers die nog geen 

ervaring hadden met de werkwijze hen bevragen: ‘Mooi dat jullie de kinderen zelf steeds hebben 

betrokken bij de uitvoering, ik vraag me nog af, wanneer zijn de leerpleinen rijk genoeg voor de 

leerlingen?’, ‘We zijn gestart met homogene groepen voor het geven van de instructie, nu vragen we 

ons af of dat nog van meerwaarde is voor de leerling. Ik denk eerlijk gezegd dat het vooral onze 

behoefte was om enige structuur te hebben dan voor de leerlingen zelf. Nu zien we wel de beperking 

maar ik vond het in het begin wel prettig, want dat gaf me toch ook overzicht. Er zijn momenten 

geweest dat ik dacht: waar zijn we aan begonnen?’ 

De intentie van de feedback was merendeels gericht op het delen van ervaringen en het leren van 

elkaar. De feedbackvragen werden vooral gesteld door de kartrekker van de werkgroep, maar leraren 

vroegen elkaar soms ook om feedback, bijvoorbeeld over gevoelens en twijfels ten aanzien van het 

thema van de werkgroep. Na een presentatie over een onderzoek vroeg de inbrenger bijvoorbeeld 

ter afsluiting: ‘Wat vinden jullie van de bevindingen van het onderzoek voor onze school? Wat vinden 

jullie hier fantastisch aan?’ Soms was de feedbackvraag te open en kwamen er geen duidelijke 

antwoorden. In andere gevallen gaven leraren elkaar constructieve tips of meer informatie, 

bijvoorbeeld: ‘Bij mij werkt het computerprogramma niet goed. Het scrollen lukt niet. Dan denk ik al 

snel: klaar, dan maar niet.’ ‘Ja, als het niet werkt dan is het een ramp. Maar je had een ICT-er kunnen 

vragen.’ ‘Ja, dat had ik kunnen doen.’ Soms werden suggesties gegeven, zonder dat uitgelegd werd 

wat precies daar het voordeel van was: ‘Ken je literatuur X? Het is goed om je daar eens in te 

verdiepen’.  

We kunnen concluderen dat hoewel er veelvuldig sprake is van complimenten en tips, de 

werkgroepen nog kunnen groeien in het gericht vragen en geven van feedback. 

 

5.2.4 Sturing en ondersteuning van de werkgroepen door de schoolleider 
De werkgroepen zijn gevraagd naar de wijze waarop ze ondersteund zijn door de schoolleider (vraag 

2d) . De rol die de schoolleider speelt verschilt tussen scholen. In één van de scholen is de 

schoolleider tevens de kartrekker van een werkgroep. In een andere school spelen de teamleiders 

(vaak bouwcoördinator genoemd) een voortrekkersrol in de onderzoeksgroepen. In de andere drie 

scholen ligt de verantwoordelijkheid voor de werkgroep bij een kartrekker of coördinator van de 

werkgroep. Deze stemt regelmatig af met de schoolleider of met de bouwcoördinatoren die in het 

MT zitten. Op één van de scholen zijn hiervoor 10-wekelijkse gesprekken ingepland. In een andere 

school is in de planning van de MT vergaderingen opgenomen wanneer de coördinatoren van de 

vakgroepen aansluiten. In de laatste school investeert de schoolleider veel energie in het opleiden en 

coachen van de kartrekkers op het gebied van onderzoek en het meekrijgen van het team in 

veranderingen.  



 

We kunnen concluderen dat de schoolleider in alle scholen een actieve betrokkenheid heeft bij de  

werkgroepen. Veel schoolleiders geven aan dat zij gespreid leiderschap willen realiseren door het  

overlaten van de inhoudelijke verantwoordelijkheid aan de werkgroepen. Op drie van deze ervaren 

scholen wordt dit al gerealiseerd via coördinatoren of kartrekkers van de werkgroepen. 

 

5.3 Onderzoekende houding en literatuurgebruik 

In deze paragraaf wordt onderzoeksvraag 3 beantwoord: Wat is de invloed van de interventies van de 

schoolleiders en de ontwikkelde instrumenten op de onderzoekscultuur op schoolniveau en 

leraarniveau?  

 

5.3.1 Ontwikkeling van de onderzoekscultuur in de school  

De ontwikkeling van de onderzoekscultuur is bepaald aan de hand van de fase waarin de school 

verkeert per aspect van de ontwikkelscan onderzoekscultuur (fase 0 – fase 4). In het geheel genomen 

kan geconcludeerd worden dat de onderzoekscultuur in de scholen zich gedurende de loop van het 

project positief ontwikkeld heeft. In tabel 5.2 zijn de gemiddeldes over alle aspecten van de 

onderzoekscultuur opgenomen. 

 

Tabel 5.2: Gemiddelden en standaarddeviaties over alles aspecten van de onderzoekscultuur in de 

drie metingen 

 

 2015  2017  2018  

 Gem SD Gem SD Gem SD 

Ontwikkelscan onderzoekscultuur 1.9 .9 2.5 .8 3.2 .6 

 

Om de vooruitgang in de ontwikkeling van de onderzoekscultuur in meer detail te laten zien, is per 

aspect een grafiek gemaakt van de fase waarin scholen zitten op de drie meetmomenten. Zie figuur 

5.1 tot en met figuur 5.8.   

 

 
Figuur 5.1: De ontwikkeling op het aspect werkwijze onderzoeksgroep 
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Figuur 5.2: De ontwikkeling op het aspect draagvlak onderzoeksgroep 

 

 

 

 
Figuur 5.3: De ontwikkeling op het aspect betrokkenheid team 

 

 

 

 
Figuur 5.4: De ontwikkeling op het aspect rol schoolleider 
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Figuur 5.5: De ontwikkeling op het aspect onderzoeksthema en beleid 

 

 

 
Figuur 5.6: De ontwikkeling op het aspect onderzoekende houding 

 

 

 
Figuur 5.7: De ontwikkeling op het aspect professionele dialoog 
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Figuur 5.8: De ontwikkeling op het aspect visieontwikkeling en kennisdeling 

Uit de figuren wordt duidelijk dat bij zes van de acht aspecten alle scholen minimaal in fase 2 zitten 

tijdens de meting van 2018. Bij alle aspecten is te zien dat in deze laatste meting de meeste scholen 

in fase 3 of 4 zitten. Met name op het aspect ‘onderzoekende houding’ is er ontwikkeling zichtbaar, 

in 2015 zat nog geen school in fase 4 en slechts een enkeling in fase 3. In 2018 scoort de meerderheid 

van de scholen zich in fase 3 of 4. 

 

5.3.2 Ontwikkeling van de onderzoekende houding van leraren  

De vragenlijst die aan het begin van dit hoofdstuk opgenomen is, is afgenomen bij alle teamleden en 

Schoolleiders van de betrokken scholen. Leraren zijn bevraagd over hun eigen onderzoekende  

houding en over die van collega’s. Daarnaast zijn de schoolleiders bevraagd over de onderzoekende  

houding van hun teamleden. Voor de vergelijkbaarheid hebben we in tabel 5.3 alleen de 

resultaten opgenomen van de respondenten die alle drie de metingen hebben ingevuld. Dit waren 

154 leraren en elf schoolleiders.  

 

Tabel 5.3: Gemiddelden en standaarddeviaties van leraren over de aspecten van de onderzoekende 

houding over zichzelf, over hun collega’s en die van schoolleiders over hun teamleden 

  Meting 1 Meting 2 Meting 3 

  Gem SD Gem SD Gem SD 

Leraren over zichzelf       

 Willen begrijpen 8.26 .86 8.13 .90 8.30 .88 

 Willen leren van collega’s 8.33 .94 7.88 1.00 8.40 .90 

 Verkennen van perspectieven 6.76 1.35 7.30 1.23 7.14 1.24 

 Het verzamelen en benutten van gegevens 8.01 .92 8.11 .91 8.22 .91 

Leraren over collega’s       

 Willen begrijpen 7.19 1.13 7.27 1.18 7.62 1.14 

 Willen leren van collega’s 6.69 1.30 6.98 1.38 7.49 1.38 

 Verkennen van perspectieven 6.61 1.20 6.78 1.22 6.88 1.53 

 Het verzamelen en benutten van gegevens 7.28 1.20 7.49 1.17 7.70 1.14 

Schoolleiders over hun teamleden       

 Willen begrijpen 7.05 .65 7.95 .99 7.60 1.24 

 Willen leren van collega’s 6.90 1.63 7.82 1.79 7.88 1.43 

 Verkennen van perspectieven 6.42 1.27 7.15 1.16 6.93 1.21 

 Het verzamelen en benutten van gegevens 6.80 1.09 7.55 1.71 7.56 1.40 
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Uit de resultaten blijkt dat leraren zichzelf hoger inschatten wat betreft hun onderzoekende houding 

dan hun collega’s. Dit geldt voor alle vier de schalen en in alle drie de metingen. De schoolleiders 

schatten de onderzoekende houding van de leraren in hun team het laagst in. Gedurende de periode 

dat de schoolleiders bewust bezig zijn geweest met het stimuleren van de onderzoekende houding, 

zien we de volgende ontwikkelingen: 

 Hoewel de verschillen klein zijn, blijkt dat de scores van leraren op de derde meting 

significant hoger is dan op de eerste meting wat betreft het verkennen van perspectieven en 

het verzamelen en benutten van gegevens. 

 De inschattingen van leraren over hun collega’s zijn op alle vier de schalen in de derde 

meting significant hoger dan in de eerste meting. Dit effect was in de tweede meting al 

zichtbaar. 

 Omdat slechts een kleine groep schoolleiders alle drie de vragenlijsten volledig hebben 

ingevuld, kunnen we geen betrouwbare statistische analyses uitvoeren op deze scores. In het 

patroon van de scores is zichtbaar dat schoolleiders al in de tweede meting hun teamleden 

hoger inschatten op hun onderzoekende houding op alle schalen. Dit zet zich door in de 

derde meting, behalve bij het verkennen van perspectieven.  

 

5.3.3 Ontwikkeling van het literatuurgebruik door leraren 

Om na te gaan of het gebruik van literatuur is toegenomen gedurende het project driemaal een 

vragenlijst over de verschillende aspecten van literatuurgebruik afgenomen.  In totaal hebben 152 

leraren PO alle metingen ingevuld, zie tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4: Gemiddelden en standaarddeviaties van leraren over de aspecten van literatuurgebruik 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

 Gem SD Gem SD Gem SD 

Attitude affectief 5.29 1.00 5.33 1.10 5.38 1.15 

Attitude instrumenteel 6.14 .85 6.13 .82 6.24 .83 

Self-efficacy 4.35 1.22 4.28 1.32 4.41 1.29 

Sociale norm 1.88 .88 1.94 .94 2.07 1.07 

Intentie 4.92 .93 4.92 1.00 5.02 .94 

Gedrag 4.77 .83 4.81 .92 4.90 .91 

Praktisch: Toegang 5.17 1.27 5.17 1.25 5.39 1.20 

Praktisch: Tijd 3.89 1.59 3.85 1.59 4.14 1.62 

 

 

De scores op de schalen ‘sociale norm’, ‘intentie’ en ‘gedrag’ zijn in meting 3 significant hoger dan in 

meting 1; sociale norm t (143) = -2.39, p < .01 (eenzijdig), intentie t (143) = -1.66, p < .05 (eenzijdig), 

gedrag t (143) = -2.40, p < .01 (eenzijdig). Dat wil zeggen dat leraren aan het eind van het project 

meer druk voelen van de schoolleider, collega’s en ouders om literatuur te gebruiken, dat ze het 

meer van plan zijn om literatuur te gaan gebruiken en ook aangeven feitelijk meer gebruik te maken 

van literatuur.  
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5.3.4 Verschillen tussen scholen en leraren met meer/minder ervaring met onderzoek  

Op gebied van de onderzoekscultuur is het zichtbaar dat zowel de startende scholen als de 

ervaren scholen zich ontwikkelen. De startende scholen beginnen met een achterstand die 

zichtbaar is in de fasen van de scan onderzoekscultuur, maar komen gedurende het project tot 

een grote ontwikkeling, zie tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5: Gemiddelden en standaarddeviaties over alles aspecten van de onderzoekscultuur in de 

drie metingen voor startende scholen en ervaren scholen 

 Startende scholen (n=7) Ervaren scholen (n=9) 

 Gem SD Min Max Gem SD Min Max 

2015 1.1 .6 0.4 1.9 2.4 .6 1.5 3.6 

2017 2.1 .7 1.3 3.1 2.8 .7 1.8 3.9 

2018 3.2 .7 2.0 4.0 3.3 .4 2.5 4.0 

 

Wat betreft verschillen in de onderzoekende houding van leraren met meer of minder ervaring 

met onderzoek is gekeken naar de rol van praktijkonderzoek in de bacheloropleiding, de rol van 

een masteropleiding en de rol van werken op een Academische Opleidingsschool. Er is gebruik 

gemaakt van de eerste afname van de vragenlijst in het PO, in 2015.  

Om te onderzoeken of leraren die tijdens hun bacheloropleiding praktijkonderzoek hebben leren 

doen zichzelf hoger scoren op de onderzoekende houding en literatuurgebruik dan leraren die dat 

niet hebben geleerd zijn t-tests voor onafhankelijke steekgroepen uitgevoerd, waarbij de leraren 

met een masteropleiding niet meegenomen zijn. Hieruit blijkt dat leraren die praktijkonderzoek in 

de bachelor hebben gehad (N= 48), en dus minder dan vijf jaar onderwijservaring hebben, zichzelf 

hoger scoren op de schaal ‘willen leren van collega’s’ (M = 5.64, SD = .64) dan leraren die geen 

praktijkonderzoek in hun opleiding hebben gehad (N= 253) (M = 5.36, SD = .68), t (299) = 2.62, p < 

.01 (eenzijdig). Wat betreft het literatuurgebruik is er een verschil in de intentie om literatuur te 

gebruiken. Bij leraren met praktijkonderzoek in de bachelor was de intentie beduidend groter (M 

= 5.13, SD = .81) dan bij leraren zonder praktijkonderzoek in hun opleiding (M = 4.73, SD = 1.06), t 

(295) = 2.49, p < .05 (eenzijdig). Ook is er een verschil tussen de groepen leraren als het gaat om 

het zelf gerapporteerde gedrag. Leraren die praktijkonderzoek in de bachelor hadden gaven aan 

meer literatuur te gebruiken (M = 4.81, SD = .80) dan leraren die geen onderzoek in hun opleiding 

hadden (M = 4.54, SD = .84), t (295) = 2.49, p < .05 (eenzijdig). 

 

Om te onderzoeken of masteropgeleide leraren zichzelf hoger scoren op de onderzoekende 

houding en literatuurgebruik dan leraren die geen masteropleiding hebben gevolgd, zijn t-tests 

voor onafhankelijke steekgroepen uitgevoerd. In Tabel 5.6 zijn de verschillen weergegeven tussen 

leraren met en zonder een masteropleiding. 
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Tabel 5.6: Verschillen op de schalen van onderzoekende houding en literatuurgebruik tussen 

leraren met een masteropleiding en leraren zonder masteropleiding 

Variabele Master Geen master  

Gem. SD Gem. SD df t 

Nieuwsgierige, kritische houding        

 Willen begrijpen 5.88 .62 5.69 .63 340 -1.73* 

 Leren van collega’s 5.66 .65 5.41 .68 337 -2.15* 

 Verkennen van perspectieven 5.13 .97 4.92 .77 42.97 -1.22 

Verzamelen en benutten van 

gegevens 5.60 .74 5.57 .62 335 -.27 

Literatuurgebruik       

 Attitude: affectieve opvattingen 5.52 1.06 5.12 1.01 331 -2.26* 

 Attitude: instrumentele 

opvattingen 6.40 .72 6.09 .83 331 -2.20* 

 Intentie 5.04 .94 4.79 1.04 331 -1.35 

 Gedrag 5.21 .93 4.58 .84 331 -4.24** 

 Self-efficacy 4.86 1.43 4.20 1.21 331 -3.04** 

 Sociale norm 1.72 .91 1.98 .91 331 1.61 

 Praktisch: Toegang 4.92 1.38 5.02 1.19 331 .50 

 Praktisch: Tijd 4.47 1.67 3.82 1.58 331 -2.33* 

* Significantie < .05 (eenzijdig), ** Significantie < .01 (eenzijdig). 

 

De grootste verschillen tussen masteropgeleide leraren en de leraren zonder masteropleiding 

hebben betrekking op hun inschatting van het literatuurgebruik, op gedrag en self-efficacy. Ook 

rapporteren masteropgeleide leraren een positievere attitude ten opzichte van literatuurgebruik, 

zowel op affectieve opvattingen als instrumentele opvattingen dan niet masteropgeleide leraren. 

Masteropgeleiden scoren zichzelf daarnaast positiever op de praktische voorwaarde ‘tijd’ om 

literatuur te lezen. Wat betreft de onderzoekende houding scoren masteropgeleide leraren hoger 

op het willen begrijpen en op het willen leren van collega’s, dan leraren zonder masteropleiding. 

Wat betreft het verkennen van perspectieven is er geen verschil tussen leraren met en zonder 

een masteropleiding.  

 

Om te onderzoeken of leraren die werken op een school die al gedurende langere tijd onderdeel 

uitmaakt van een AOS scoren zichzelf hoger op de onderzoekende houding en literatuurgebruik 

dan leraren die werken op een school die pas kort onderdeel uitmaakt van een AOS, zijn lineaire 

regressie analyses met het aantal jaren aansluiting bij de AOS als onafhankelijke variabele 

uitgevoerd. Wat betreft de aspecten van een nieuwsgierige, kritische houding laten deze analyses 

zien dat er een positief effect is van het aantal jaren aansluiting bij de AOS op de mate waarin 

leraren aangeven dat zij dingen willen begrijpen F (1, 340) = 7.98, p <.01. Er was geen relatie met 

de andere aspecten van de nieuwsgierige, kritische houding. Ook was er een positief effect van 

het aantal jaren aansluiting op de mate waarin leraren aangeven gegevens te verzamelen en 

benutten, F (1, 337) = 9.29, p <.01 (eenzijdig). Er is geen relatie tussen het aantal jaren aansluiting 

bij de AOS en de aspecten van literatuurgebruik.  

 

 



66 

 

5.3.5 Verschillen tussen leraren in verschillende sectoren 

Naast de afnames in het po, is de vragenlijst onderzoekende houding ook eenmaal afgenomen in 

het vo en so, evenals de vragenlijst over het literatuurgebruik. Tabel 5.7 bevat de resultaten op 

gebied van de onderzoekende houding per sector. Voor de vergelijkbaarheid bevatten de tabel de 

resultaten van de 1e meting po.  

 

Tabel 5.7: Gemiddelden en standaarddeviaties van de respondenten po, vo en so over de aspecten 

van de onderzoekende houding over zichzelf en over hun collega’s 

  PO (n= 342) VO (n= 134) SO (n= 20) 

  Gem SD Gem SD Gem SD 

Respondenten over zichzelf       

 Willen begrijpen 8.16 .89 7.95 .93 8.55 .78 

 Willen leren van collega’s 7.76 .97 7.76 1.17 8.48 .98 

 Verkennen van perspectieven 7.07 1.13 7.31 1.45 7.45 1.18 

 Het verzamelen en benutten van gegevens 7.97 .90 7.20 1.19 7.96 1.18 

Respondenten over collega’s       

 Willen begrijpen 7.20 1.17 6.98 1.38 7.47 1.22 

 Willen leren van collega’s 6.77 1.32 6.73 1.54 7.50 1.61 

 Verkennen van perspectieven 6.58 1.27 6.67 1.51 6.96 1.80 

 Het verzamelen en benutten van gegevens 7.38 1.20 6.74 1.53 7.28 1.39 

 

Uit de resultaten blijkt dat leraren in het voortgezet onderwijs hun eigen onderzoekende houding  

gemiddeld genomen wat minder hoog inschatten dan leraren in het primair onderwijs, behalve 

het verkennen van perspectieven. Op dit aspect schatten zij zichzelf juist wat hoger in dan de 

leraren in het PO. Hetzelfde is zichtbaar bij de inschatting van de vo leraren over hun collega’s.  

De respondenten in het so schatten hun eigen onderzoekende houding gemiddeld genomen juist 

wat hoger in dat de leraren in het po. Alleen het verzamelen en benutten van gegevens wordt 

even hoog ingeschat. Hetzelfde is zichtbaar bij de inschatting van de vo leraren over hun collega’s.  

Tabel 5.8 bevat de resultaten op gebied van literatuurgebruik per sector. Voor de 

vergelijkbaarheid bevatten de tabel de resultaten van de 1e meting po.  

 

Tabel 5.8: Gemiddelden en standaarddeviaties van de respondenten po, vo en so over de aspecten 

van literatuurgebruik 

 PO (n= 333) VO (n= 120) SO (n= 18) 

Literatuurgebruik Gem SD Gem SD Gem SD 

 Attitude affectief 5.16 1.02 5.08 1.23 5.32 1.10 

 Attitude instrumenteel 6.12 .82 6.03 .94 6.67 .49 

 Self-efficacy 4.27 1.25 4.15 1.40 3.88 1.18 

 Sociale norm 1.95 .91 1.91 .90 2.24 1.09 

 Intentie 4.82 1.03 4.58 1.26 4.86 1.03 

 Gedrag 4.65 .87 4.60 1.03 4.57 .84 

 Praktisch: Toegang 5.01 1.21 4.46 1.62 4.71 1.53 

 Praktisch: Tijd 3.89 1.60 3.72 1.64 3.18 1.33 
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Er zijn slechts kleine verschillen tussen leraren in het po en vo wat betreft hun literatuurgebruik. 

Wat opvalt is dat de leraren in het vo aangeven minder goed toegang tot literatuur te hebben in 

hun school. De instrumentele attitude van de respondenten in het so is het hoogst, terwijl de 

ervaren self-efficacy het laagst is.  

 

5.4 Ervaringen van de schoolleiders 

In deze paragraaf staat onderzoeksvraag 5 centraal: ‘Wat zijn ervaringen van schoolleiders in het 

verbeteren van de onderzoekscultuur?’ Per deelvraag wordt samenvattend beschreven wat de 

schoolleiders in de vijf focusgroep interviews hierover hebben gezegd, geïllustreerd met citaten. 

We sluiten af met de conclusie waarin de onderzoeksvraag beantwoord wordt. 

 

5.4.1. Opbrengsten en impact van het project 

Ervaren impact op de onderzoekscultuur en onderzoek in de school 
Alle 15 geïnterviewde schoolleiders zijn van mening dat hun school een grote ontwikkeling heeft 

doorgemaakt wat betreft de ontwikkeling van een onderzoekscultuur, soms gelijklopend met 

andere ontwikkelingen in de school. De impact van het project was daarbij groot geweest, volgens 

de schoolleiders. De schoolleiders baseerden deze mening vooral op hun waarnemingen ten 

aanzien van de positie van onderzoek in de school en de onderzoekende houding van leraren. 

Onderzoek in de school is ‘gewoon’ geworden en is ingeslepen in de routines van de school, 

volgens de schoolleiders: ‘Onderzoek en onderzoekende houding, daar kijkt niemand meer van op. 

Dat komt door dit project, dat is echt opvallend. Iedereen vindt het logisch dat we hier iets mee 

doen en dat we hierover verwachtingen hebben naar elkaar.’ Een ander gaf aan: ‘Belangrijk is dat 

een bewustwordingsproces heeft plaatsgevonden, dat als je aan de slag gaat met welke 

ontwikkeling dan ook, dan zit daar een structuur in van onderzoek. Dat is een belangrijke 

basishouding.’ 

Schoolleiders zien als belangrijke opbrengst van het project dat betere keuzes worden gemaakt, 

door het onderzoeksmatig handelen:  ‘De belangrijkste impact is het vermijden van aannames. Er 

worden zo snel allerlei uitspraken gedaan over allerlei dingen, en snel oplossingen gezocht voor 

een probleem. Tijdsdruk maakt snel handelen. Maar het is beter om goed te kijken en de tijd te 

nemen, dat hebben we ontdekt.’ Een ander benoemde: ‘De vertraging die onderzoek met zich 

meebrengt zit er enorm in, er wordt niet zo maar een methode gezocht. Ze nemen rustig de tijd 

om dingen goed uit te zoeken.’ Er worden niet alleen betere keuzes gemaakt, maar ook keuzes 

met meer draagvlak, waardoor meer doorzettingsvermogen ontstaat: ‘Besluiten worden nu beter 

gedragen. Vooral door het gesprek zijn dingen beter overwogen. Keuzes zijn dan weloverwogen en 

sterker en het team houdt deze dan beter vast.’ Een ander gaf aan: ‘Leraren merkten zelf ook dat 

het effect had, dat een goede basis vanuit onderzoek echt beter werkt. Ze kiezen zelf bewust voor 

een bepaalde richting, op basis van literatuur. Ze zijn ook kritischer, wat wil ik, hoe wil ik dat het 

eruit gaat zien. Ik merk ook dat als je een meer gefundeerde keuze hebt gemaakt en je je er echt in 

hebt verdiept, je dan beter doorzet en volhoudt. Anders was het nog wel eens, dat als het even 

tegenzit dat je dan toch sneller weer in je oude gewoontes valt of weer iets anders gaat 

uitproberen.’  

 

Verschillende schoolleiders noemden ook dat onderzoek in de school nu beter is georganiseerd en 

de onderzoeksgroep meer draagvlak heeft en beter is ingebed in het team. Een schoolleider geeft 
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aan: ‘Er is ook veel meer belangstelling voor de onderzoeksgroep, vroeger was het meer ‘harken’. 

De onderzoeksgroep is beter aan de schoolontwikkeling gekoppeld. Nu vinden mensen het leuker.’ 

Een ander gaf aan: ‘De leraren zijn bewuster met onderzoek bezig, en we zetten dit nog bewuster 

in bij alle werkgroepen, niet alleen bij de onderzoeksgroepen met studenten. Ook worden er meer 

vragen gesteld bij spiegelgesprekken.’ De vragen komen nu ook meer vanuit het team: ‘Het 

initiatief komt nu veel meer uit de ontwikkelgroepen, er komen ook meer initiatieven, het is meer 

van de mensen zelf. De leraren zijn gretig om onderzoek te doen, het is veel meer passend bij de 

ontwikkeling die we willen doormaken.’   

 

Ervaren impact op literatuurgebruik  
Veel schoolleiders noemden expliciet de impact die het project heeft gehad op het gebruik van 

literatuur door teamleden om meer onderbouwde besluiten te kunnen nemen: ‘Het onderzoeken 

door leraren en het gebruiken van literatuur heeft echt een boost gekregen, door het project is dit 

versterkt. Veranderingen die we nu doorvoeren hebben een betere basis. We nemen meer 

gefundeerde beslissingen. Niet alleen maar even op internet zoeken of iets aan iemand vragen en 

zelf ook wat uitproberen. Nu lezen ze echt een boek of artikel, ze zoeken naar onderbouwing.’  

Een andere schoolleider gaf aan:  ‘Ook hebben we het gebruik van literatuur gestimuleerd. Leraren 

grijpen steeds vaker naar literatuur, ze gebruiken ook meer kwalitatief goede literatuur en ze 

bevragen elkaar veel kritischer over de literatuur. Ze sturen nu ook elkaar artikelen toe of delen 

van artikelen, dat zie ik wel echt terug.’ Nog een andere schoolleider vertelde:  

‘Er speelde een vraagstuk, waarover leraren elkaar nog in de vakantie allerlei artikelen 

doorstuurden. Collega’s stuurden elkaar artikelen met tegengestelde resultaten, ze maakten er 

een sport van om tegengestelde artikelen te vinden. Op basis van de gevonden literatuur hebben 

ze een eigen werkwijze ontwikkeld. Heel leuk. Ik weet niet of het alleen door het project komt, 

maar het is zeker een vliegwiel.’ 

 

Eigen ontwikkeling van de schoolleiders  
Veel schoolleiders vinden dat ze door het project zelf ook bewuster of anders zijn gaan handelen. 

‘Ik ben nu meer bewust bezig met dingen, waardoor het project indirect impact had op het team. 

Ik wist door de interventiekaarten zelf veel beter wat een volgende stap kon zijn. Ik dacht meer na 

over waar ik me in ging verdiepen en welke volgende stappen ik ging zetten. Doordat ik bewust 

ging handelen en vragen stellen voor de professionele dialoog, gingen de teamleden dat nadoen.’ 

Een ander vulde aan: ‘Ik ben veel bewuster met de onderzoekscultuur bezig, en ik stuur het nu veel 

duidelijker aan. Ik doe bijvoorbeeld een artikel in nieuwsbrief met mededelingen, ik stel mooie 

vragen aan het team’.  

De schoolleiders hebben vooral geleerd kritische vragen te stellen en leraren stimuleren te 

reflecteren op het proces. ‘Ik heb gemerkt dat ik sterk de vinger aan de pols moet houden in het 

proces, dus zelf voortdurend de focus moet leggen op het stimuleren van reflectie van de 

teamleden. Ik moet zelf kritische feedback geven en veel vragen stellen, en daarbij scherp 

doorvragen. Ik heb gemerkt dat de eerste impuls van leraren vaak goed is, maar je moet helpen 

om het te verdiepen door aanwezig te zijn en vragen te stellen. Daar moet ik alert op blijven, want 

het kritisch op zichzelf reflecteren is iets dat heel makkelijk wegzakt in de waan van de dag. Daar 

moet ik scherp op blijven.’ 
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Een meerderheid van de schoolleiders is zich door het project bewust geworden van de invloed 

die ze hebben op het team en meer specifiek op de onderzoekscultuur in de school. ‘Ik heb vooral 

geleerd dat je als schoolleider zo’n cruciale rol hebt, hoeveel invloed je hebt op het team. Ik ben 

van nature een onderzoekend type, ik wil dingen begrijpen en zoek naar bronnen. Als ik dat veel 

minder zou hebben wordt ook het uitstralende effect naar het team veel minder. Ik krijg als 

feedback van mijn collega’s dat ik een belangrijke rol speel in de kennisverdieping van collega’s.’ 

Ze zijn hun eigen beroep daardoor weer meer gaan waarderen. ‘Het team ziet niet vanzelf alles, je 

moet steeds de goede verbanden leggen. Het mooie van dit project is: de schoolleider doet er toe. 

Ik denk dat dat ook zo is.’ Een ander gaf aan: ‘Ik had een mooie gewaarwording van mijn eigen 

invloed op het team, van de rol van leiderschap. Als schoolleider heb ik meer invloed, meer sturing 

op de ontwikkeling van de cultuur dan ik dacht. Ik ben me meer bewust geworden van mijn rol op 

het gebied van het ontwikkelen van de onderzoekende houding van leraren.’  

De schoolleiders werden zich vooral ook meer bewust van hun voorbeeldrol. ‘Je leeft het zelf voor, 

door heel erg te laten zien dat je het zelf ook doet. Ik vraag: waar staat dat dan? Ik hang boeiende 

artikelen over onderwijs uit de Volkskrant op het prikbord. Ik lees erg veel, ik deel het nu in het 

team. Ik heb vier boeken aangeschaft van Hattie, en ben met hele team naar zijn congres geweest. 

Soms behandel ik een hoofdstuk in een teamvergadering; ik leer ze hoe ze zo’n hoofdstuk kunnen 

lezen.’  

Vijf schoolleiders namen bij de start van het project deel aan de master MLE (Master Leadership 

in Education). Deze vijf schoolleiders geven aan dat het beide trajecten inhoudelijk op elkaar 

aansloten en elkaar versterkten: ‘Er was overlap en dat werkte juist erg versterkend. Het maakte 

dat je juist de verbinding ziet.’ 

We kunnen stellen dat de invloed van het bestuur op het ontwikkelen van de onderzoekscultuur 

klein is geweest. In het gunstigste geval was er sprake van belangstelling: ‘De bestuurders waren 

altijd heel erg belangstellend, in de strategische koers was ook nadrukkelijk plaats voor de PLG en 

een onderzoekende houding. Maar er was verder geen stimulans om te werken aan de 

onderzoekscultuur, wel warme belangstelling.’ Een ander benoemde:  ‘Onze bestuurder wil wel 

graag academische opleidingsscholen, maar vraagt nooit naar de inhoud ervan.’ 

 

De scan Onderzoekscultuur met interventiekaarten  
De schoolleiders hebben de Scan Onderzoekscultuur en de bijbehorende interventiekaarten als 

waardevol ervaren. Zij benoemde bijvoorbeeld: ‘De interventiekaarten vind ik echt heel fijn, je ziet 

welke stappen je kunt nemen. Het helpt ook heel erg om voor jezelf het beeld helder te krijgen. 

Ook de scan, die geeft inzicht in waar je staat en wat een volgende stap is. Ook in wat er nodig is 

in het team.’ Ook voor een ander gaf de scan als een houvast: ‘De school bevond zich in een grote 

ontwikkeling, er waren veel verschillende schaakborden waar ik op schaakte. De scan was voor mij 

ook gewoon een soort leidraad die verbinding geeft in al die ontwikkelingen. Een houvast voor 

schoolontwikkeling in het geheel. Ik heb die regelmatig gebruikt als rode draad in verschillende 

groepjes. Heel zinvol.’ 

Ten aanzien van de keuze van de interventies, bevestigen alle schoolleiders het belang dat deze 

aansluiten bij de werkroutines in het team: ‘Het moet passen bij de manier van werken in de 

school. Inpassen in waarmee je bezig bent, dan gaat het werken. Alert zijn op de fase waarin het 

team zit, kansen benutten en je eigen doelen in je achterhoofd houden. Soms moet je individuen 

dan even bevragen of een extra zetje geven.’ 
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De webtool Onderwijs met Kennis 
De webtool ‘Onderwijs met Kennis’ is door de teams heel verschillend ontvangen. Op sommige 

scholen heeft de tool geleid tot een bewustwording van het belang van (kritisch) literatuurgebruik 

en daarmee tot een impuls in het zoeken en gebruiken van literatuur. Een schoolleider gaf aan: 

‘De leraren zijn niet dagelijks met de literatuurtool bezig, maar ze weten dat het er is, nu sturen ze 

elkaar artikelen toe of delen van artikelen, dat zie ik wel echt terug.’  Een andere: De literatuurtool 

was voor ons een eyeopener, dat literatuur zoeken op deze manier makkelijk kan.’  

Op de meeste andere scholen zijn de twee workshops over de tool echter niet erg goed gevallen. 

Voor de leraren was de bedoeling soms niet duidelijk. Sommige leraren hadden het idee dat de 

tool weinig nieuws voor hen bracht. Ook waren de workshops over de tool onvoldoende ingebed 

in de schoolontwikkeling en werden ervaren als ‘losse’ bijeenkomsten.  

 

De scangesprekken en monitorgesprekken 
Het meest gewaardeerd door de schoolleiders zijn de scangesprekken en de tussentijdse 

monitorgesprekken. Deze hielden hen een spiegel voor, droegen bij aan reflectie over de eigen rol 

en zorgden voor een stok achter de deur. Een schoolleider zei bijvoorbeeld: ‘Het voordeel van de 

gesprekken is dat je er nog meer bewust mee bezig bent en je het niet vergeet. Anders verdwijnt 

het uit de focus; het is ook een stok achter de deur.’ Een ander gaf aan: ‘De gesprekken waren een 

prettige vorm van monitoring, ze geven je controle en houden je scherp. Je wordt bevraagd, wat 

zijn de stappen geweest. Soms is het ook wel nodig om het goed op een rijtje te zetten, om het 

goed het te kunnen uitstralen naar het team.’ Ze hielpen ook om verschillende ontwikkelingen in 

de school te verbinden: ‘Voor mij waren vooral de gesprekken belangrijk. Hier zet ik stapjes. 

Lopende het gesprek zet je dingen op een rijtje en ben je bezig met de volgende stap. …  Je maakt 

dan de koppeling en integratie van alle zaken die op school lopen. Dat is heel fijn met zo’n project, 

omdat er veel meer ontwikkelingen lopen, dan wordt je door zo’n gesprek gedwongen om erover 

na te denken en het op een rijtje te zetten.’ Voor een andere schoolleider had de onderzoeker ook 

een coachende rol:  ‘De gesprekken brengen je op andere gedachten en je ziet het effect van je 

eigen interventies.’ 

De meeste schoolleiders benadrukten het belang dat ook enkele leraren bij de gesprekken 

werden betrokken, zodat ook de ervaringen van de werkvloer werden ingebracht en zij zich mede 

verantwoordelijk gingen voelen.  

Een enkele schoolleider had graag meer uitwisselingsbijeenkomsten met andere schoolleiders 

gewild, maar de meeste schoolleiders hadden hier geen behoefte aan: ‘Ik vind 

uitwisselingsbijeenkomsten niet waardevol. Iedereen zit in zijn eigen spoor, gebruikt ook andere 

interventiekaarten, het voegt niet echt iets toe om over het proces van anderen te horen.’ Anderen 

zouden liever meer uitwisselen met schoolleiders in het eigen bestuur: ‘We hadden wel met de 

andere twee scholen in ons bestuur die aan het project deelnemen kunnen uitwisselen. Dat is een 

gemiste kans. Er was wel overleg over de AOS, maar niet specifiek over het NRO-project, dat 

hebben we niet gedaan.’  

 

De schoolleiders geven aan dat als andere schoolleiders met de materialen aan de slag gaan het 

belangrijk is dat ze gesprekken kunnen voeren met een critical friend: ‘Je hebt wel een maatje 

nodig, een sparringpartner. Iemand die de gesprekken voert, eerst de beginsituatie inschatten en 

kijken waar de olievlek veroorzaakt kan worden. Samen nagaan waarom innovaties wel en niet 

lukken, uitbouwen van wat er wel al gebeurt.’ Als oplossing hiervoor noemde een schoolleider: ‘Je 
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zou nieuwe scholen kunnen koppelen aan de ervaren scholen, en dan intervisiegroepjes maken. 

Een train-de-trainer aanpak. Ik denk dat het kan dat je elkaar vragen stelt. Een voorwaarde is dat 

je er zin in hebt. De stukken zijn niet voldoende.’ Een andere schoolleider vulde aan: ‘Misschien 

kunnen bestuurders die rol vervullen. Maar je moet uitkijken dat het geen beoordeling wordt, dan 

werkt het niet. Of een rol georganiseerd door het bestuur, iemand die dit kan doen.’ 

 

5.4.2 Factoren die de onderzoekscultuur beïnvloeden 

De schoolleiders hebben verschillende factoren benoemd die van invloed zijn op de (ontwikkeling 

van de) onderzoekscultuur. Deze zijn ingedeeld op basis van de voorwaarden voor effectieve 

innovatie in het model van Knoster (1991).  

 

Strategie: gespreid leiderschap  
Bijna alle schoolleiders streven gespreid leiderschap na. Zij realiseren zich dat het hiervoor 

noodzakelijk is dat de leraren goed zicht hebben op de doelen van de schoolontwikkeling en de 

visie voldoende concreet is: ‘Ik geloof heel erg in gespreid leiderschap en het werken met 

opdrachten, maar dat kan alleen als de bakens redelijk gelijk staan. Ik bespreek wel hoe 

kartrekkers hun opdracht zien en hoe ze erin staan. Nu zijn we zo ver dat de opdrachten samen in 

gesprek vastgesteld worden. Ik vraag wat we gaan ontwikkelen, de expert geeft een aantal dingen 

aan, dan volgt een gesprek of het past bij wat we voor ogen hebben. Dat is nu absoluut anders 

dan drie jaar geleden, toen ik hier begon, bepaalde ik het beleid.’  

Scholen die ervoor kiezen om onderzoek te doen op alle niveaus, dus onderzoekend leren voor 

leerlingen, voor leraren en onderzoek door de schoolleiding en soms zelfs bovenschools, geven 

aan dat dit proces versterkend kan werken.:  ‘Ik hou ervan dat als je ergens voor kiest dat het dan 

overal in doorwerkt. Je kunt niet autonomie organiseren in je team en dat niet doen voor je 

leerlingen. In de onderbouw werken we met thematische leervragen van kinderen en dat geeft een 

enorme boost aan hoe de leraren naar het onderwijs kijken; hoe kun je die leerling goed betrekken 

dat ze antwoord vinden op hun onderzoeksvraag. Ze worstelen hoe het onderzoek er dan uit ziet. 

Ze zien door zelf onderzoek te doen wat het met je doet als je je eigen leervraag mag stellen. Ik 

wijs op de parallel met hoe we werken aan schoolontwikkeling. Ze zijn daardoor kinderen veel 

beter gaan observeren. Die leervraag, wat zegt dat dan over hun manier van denken, de 

complexiteit van de vraag zegt iets over de ontwikkeling van het kind.’ Een ander vulde aan: ‘Wat 

ook helpt is dat het directeurenoverleg ook zo werkt. Hierin doen de directeuren zelf ook 

onderzoek. Je maakt dan zelf het hele proces door. Je ervaart hoe lastig het soms is. Vind ik ook 

wel echt een hele goede; op alle lagen op dezelfde manier bezig zijn Je kunt het dan beter 

verwoorden en verantwoorden.’ 

De term ‘onderzoek’ roept bij schoolleiders en leraren soms associaties op van ingewikkelde, 

complexe activiteiten die veel tijd kosten. Onderzoeksrapporten van studenten, die aan strenge 

eisen moeten voldoen, bevestigen dat beeld. Het inzicht dat onderzoeksmatig werken (zonder 

rapport, maar wel met gebruik van literatuur en met observaties en/of interviews over de huidige 

praktijk) een werkwijze is om tot betere keuzes te komen in alle werkgroepen in de school, leidt 

soms tot een doorbraak: ‘De eerste reactie was, oh dit komt er ook nog bij. Met de begeleider heb 

ik besproken dat het beter is om het op een andere manier aan te vliegen. Ik heb ingezet op het 

onderzoeksachtje met het verdelen van praktische, makkelijker taken en talenten inzetten van 

verschillende leraren. Door het veel meer visueel te maken en mensen te laten kiezen, krijg je veel 

meer dynamiek.’ 
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De leraren in de werkgroepen zijn vaak niet gewend om onderzoeksmatig en planmatig te 

werken. Bijna alle schoolleiders worstelen met de vraag in welke mate ze de werkgroepen 

moeten aansturen of hen juist zelf moeten laten leren. Ze gaan hier verschillend mee om. 

Sommige schoolleiders laten het aan het team over: Ik ben bewust niet in de teams gegaan. Ze 

kijken anders allemaal naar mij, ik geef nu liever anderen het podium. Het is net welke rol je hebt 

binnen een team en ook waar je kwaliteiten liggen. Ik vind het belangrijk om de masteropgeleiden 

ruimte en podium te geven.’ Een ander voelt zich toch genoodzaakt om te controleren: ‘Ik ga soms 

zelf maar in de groepen kijken, om na te gaan of afspraken worden nagekomen. Ik vind het lastig, 

wanneer laat ik het los, wat laat ik bij het team, zodat de ontwikkeling wel doorloopt?’  

De meesten laten het van de groep afhangen: ‘Het is situationeel bepaald, afhankelijk van de 

mensen die erin zitten, de samenstelling maakt de mate van sturing die ze nodig hebben.’ Een 

ander: ‘Ik laat het eerst aan de groep, als er dan sturing nodig is dan geef ik die. Dat is zo 

gegroeid, eerst gaf ik meer sturing, toen dat nodig was in de kanteling. Nu doe ik dat pas als het 

niet vanzelf goed gaat. De sleutel is autonomie. Autonomie en eigenaarschap zorgt voor 

werkplezier in plaats van werkdruk.’ 

Een andere afweging in dit kader is of de schoolleider zelf de werkgroepen moet samenstellen: 

‘Wat moet ik doen, sturen op de samenstelling of niet? Het kan op beide manieren. De dynamiek 

zit vooral in de samenstelling. Teveel gelijkgestemden in een groep helpt niet.’  

 

Structuur  
Een belangrijke succesfactor die door veel schoolleiders is genoemd, is de wijze waarop 

onderzoek en de werkgroepen worden georganiseerd en bemenst. De keuzes die de schoolleiders 

hierbij maken komen sterk overeen. 

‘Vroeger kozen we een thema voor het onderzoek met de student los van de schoolontwikkeling. 

Het team luisterde braaf en het onderzoek verdween in de kast. Nu laten we het team 

onderwerpen aanleveren, en vragen we tussentijdse presentaties. Er is ook steeds gezocht naar de 

verbinding tussen onderzoek en de vergaderstructuur. Nu weet iedereen dat de ‘roze 

clustervergaderingen’ onderzoeksvergaderingen zijn. Ieder cluster geeft de onderwerpen aan, 

gerelateerd aan het schoolplan. De binnenste schil is de onderzoeksgroep en de buitenschil is het 

cluster. Het team wordt meegenomen in alle onderzoeksfasen.’ Een ander gaf aan:  ‘Wij hebben 

gekozen voor slechts twee themagroepen. Dus niet te veel thema’s, mensen gaan zich beter 

verdiepen. Ook laat ik in de cao-gesprekken zien hoeveel uren ze hebben hiervoor en dat ze iets 

voor de school kunnen doen.’ Sommige schoolleiders zorgen voor een vaste werkwijze: ‘Belangrijk 

is om heel streng de stappen van onderzoek te laten uitvoeren. Ik heb dit heel bewust ingebracht 

binnen de bestaande PLG’s. Ook heb ik de professionele dialoog gestimuleerd door als ik een 

gesprek opvang, hier heel bewust op aan te haken. Eerst moet je een stabiele basis hebben. De tijd 

moet er rijp voor zijn, veiligheid is een voorwaarde.’ 

 

Cultuur 
Een open cultuur en een goede communicatie over de resultaten van onderzoek noemen 

sommige schoolleiders als een succesfactor. Sommige schoolleiders worstelen daar nog mee: ‘Een 

punt van aandacht is het blijven delen van uitkomsten, anders blijft het teveel bij die ene groep. 

Het is een uitdaging om op een natuurlijke manier elkaar goed op de hoogte te houden van 

tussenuitkomsten en het proces.’ Anderen hebben hier een oplossing voor gevonden: ‘Voor de 
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communicatie gebruiken we een app. Wij hebben strenge afspraken over het gebruik ervan. Alles 

loopt via twee beheerders voor appgroep ‘school highlights’, die gaat over wat zich afspeelt in de 

werkgroepen. Het is altijd een beeld, een filmpje of foto met een beetje tekst, volledig gericht op 

ontwikkeling. Teamleden maken zelf bericht aan en sturen door naar twee beheerders (ICT-er en 

directeur) die bepalen of het bericht geplaatst kan worden. Reacties in de app-groep zijn verboden,  

wel mag je individueel naar de persoon zelf reageren. Alleen zenden met controle dus. Dat werkt 

goed.  Het idee komt van overleg uit de AOS.’  

Een van de aspecten van de onderzoekscultuur die het moeilijkst te realiseren is, blijkt te zijn dat 

leraren elkaar feedback geven en elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Ze vrezen dat 

feedback wordt opgevat als een persoonlijke ‘aanval’ en willen de relatie met collega’s niet op het 

spel zetten. Een schoolleider verwoordde het als volgt: ‘Leraren vinden het vaak lastig om 

kritische feedback te geven. Ze blijven om de brei heen draaien, ze verpakken het zo dat het wel 

meevalt. Ik stuur dan zo’n leraar toch terug naar die ander: je moet het zeggen of opschrijven 

precies tegen die ander precies zoals je het tegen mij zegt. Dat is moeilijk, ze moeten dan door de 

zure appel heen bijten, maar dat is vaak maar heel kort en dan lost het wel echt iets op.’ 

Sommige schoolleiders zoeken de oplossing in een training, maar ook dat helpt niet altijd 

voldoende volgens andere schoolleiders. Andere professionaliseringsactiviteiten zijn soms wel 

succesvol:  Vanuit het project en de masteropgeleide leraar zijn we aan de slag met video-

opnames en feedbackgerichte vragen, iedereen bespreekt in een klein groepje een eigen video. Nu 

kan dit, men ervaart het als heel prettig.’ Jongere leraren hebben er soms minder moeite mee, 

maar niet altijd. Een veilige setting is in elk geval een voorwaarde. Twee schoolleiders geven aan 

dat het samen lesgeven in units tot een doorbraak heeft geleid: ‘Er is een grote verandering 

opgetreden sinds leraren samen verantwoordelijk zijn voor een grote groep leerlingen. Eerst 

bereidden ze wel samen lessen voor, maar nu doen ze samen ook de uitvoering van onderwijs. Als 

je elkaar nu geen feedback geeft, heb je er zelf echt last van, als een ander niet goed lesgeeft.’ 

 

Mensen 
Op veel scholen spelen de masteropgeleide leraren een belangrijke rol bij het bevorderen van een 

onderzoekscultuur, omdat zij al meer over een onderzoekende houding beschikken, meer gewend 

zijn om literatuur te gebruiken en vernieuwingen kunnen leiden. ‘Bij ons hebben de 

masteropgeleide mensen een cruciale rol in het proces, zij zijn de ambassadeurs van de 

onderzoekscultuur.’ Een ander vulde aan: ‘Ik heb er maar één, die heeft de master Leren en 

Innoveren gedaan. Het is echt anders hoe zij erin staat. Zij kan nu op een hoger niveau denken.’ 

In sommige scholen ervaart de intern begeleider de nieuwe ontwikkelingen als een bedreiging:  

‘Mijn intern begeleider heeft het lastig. Op heel veel gebieden wordt kennis gevraagd, terwijl we 

steeds meer specialisten met meer kennis krijgen.’ 

  

De schoolleiders zijn van mening dat een onderzoekende houding niet voor alle leraren haalbaar 

is: ‘Je bereikt nooit iedereen met een onderzoekende houding, al zou ik dat wel willen. Dat is een te 

grote ambitie misschien, maar minimaal 75% van het team zou haalbaar moeten zijn. Het zou wel 

een basishouding moeten zijn, een basiscompetentie van elke leraar.’ De schoolleiders gaan 

verschillend om met leraren die geen onderzoekende houding kunnen of willen ontwikkelen. 

Sommigen doen hun uiterste best om iedereen mee te krijgen: ‘Ik ga analyseren hoe iemand iets 

doet. Dat is heel situationeel, de ene moet je ruimte geven en de ander daar moet je bovenop 

zitten. Maar iedereen heeft vertrouwen nodig. Als een specialist niet zo goed loopt, dan helpt een 
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half uurtje samen zitten diegene vaak dan heel erg. Ik ben heel erg verbindend en veel minder 

sturend, ik probeer meer iedereen te motiveren en zich competent te laten voelen, zelf als hij dat 

niet is. Ik houd iedereen aan boord. Ik heb niet het idee dat ik echt iets kan veranderen door 

iemand een andere rol te geven.’ Anderen sturen aan op mobiliteit bij dergelijke leraren: ‘Ik geef 

graag iedereen vertrouwen, maar soms is het klaar. Dan kan ik zakelijk aangeven wat ik verwacht 

en kan ik sturen op vertrek. Ik werk wel vanuit vertrouwen en vanuit de relatie, maar ga niet meer 

eindeloos door. Door daar duidelijk in te zijn, geeft dit een impuls aan de organisatie. Soms als de 

match er is kun je zulke grote stappen maken en zoveel bereiken, meer dan je ooit verwacht had. 

Daar heb ik veel van geleerd, soms ben ik er gewoon klaar mee. Ik moet het kunnen 

verantwoorden naar ouders, naar collega’s. Ik vraag, ben jij hier wel op jouw plaats? Dan kijk je 

welke speelruimte je nog hebt. Ik heb de afgelopen drie jaren van 30% van de collega’s afscheid 

genomen. Ik geloof in het personeel als goud van de organisatie.’ 

 

Doordat leraren meer expertise ontwikkelen, worden minder vaak externe experts ingezet in de 

meeste scholen:  ‘Bij ons is bijna nooit meer een expert in huis, ik ben steeds kritischer op het 

inhuren van experts. Teamleden verzorgen zelf meestal een studiedag. Dat zorgt voor een breder 

draagvlak.’  Bij scholen waar ze wel worden ingezet, krijgen ze vaak een andere rol: ‘Experts in 

huis halen is heel mooi, maar dat is niet voor iedereen nodig. Eerst hield een expert hetzelfde 

verhaal voor hele team. Nu is dat facultatief, mensen sluiten aan wanneer zij het waardevol 

vinden. Ik hoef steeds minder expertise in te kopen. De masters in het team brengen zelf hun 

expertise in en verzorgen zelf een interactieve workshop. De expert kan eventueel aansluiten in de 

werkgroep als een train de trainer.’ 

 

Middelen  
Veel genoemde belemmeringen voor het realiseren van een onderzoekscultuur zijn de 

beschikbaarheid van leraren door ziekte en het feit dat op de meeste scholen het overgrote deel 

van het team een deeltijdaanstelling heeft  ‘Belemmeringen zitten in de praktijk van alledag. Nu 

zijn er veel zieken. De deeltijdproblematiek is ook echt een grote. De dinsdaggroep is heel anders 

in dynamiek dan de donderdaggroep.’ Tijd voor overleg waarop iedereen kan is mede door de 

deeltijdaanstellingen vaak een probleem:  ‘Een probleem is soms wel om het overleg goed gepland 

te krijgen. Vorig jaar hebben leraren gewoon ’s avonds vergaderd op eigen initiatief, dan kun je in 

korte tijd veel doen. Nu is het weer moeilijk te plannen en afstemming is echt nodig, dan is het wel 

zoeken.’ De facilitering van de leraren in de werkgroepen vraagt aandacht, maar dat levert in de 

meeste scholen niet echt een probleem op: ‘We geven uren uit het taakbeleid, we houden zoveel 

mogelijk rekening met iedereen, maar we verwachten wel aanwezigheid bij overleggen. Het 

teamoverleg is gepland op verschillende dagen, ook waarop ze niet werken. Iedereen komt dan 

wel. Dit was een wens van het team, ze wilden compleet zijn, dat vraagt kleine offertjes. De 

expertiseteams plannen zelf hun bijeenkomsten. Dit levert nooit problemen op. Soms is ook de 

kwaliteit van het personeel een probleem: ‘Een beperking is dat sommige clusters geen 

masteropgeleide leraren hebben en minder die onderzoekende houding hebben, leraren die 

gewoon iets willen maken of doen.’  

 

Resultaten 
Volgens bijna alle schoolleiders is de ontwikkeling van de onderzoekscultuur nu voldoende 

geborgd, zodat deze niet meer weg te denken is uit de school: ‘Ik hoef het niet meer aan te sturen, 
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het gaat veel meer vanzelf. In het begin was ik aan het trekken, nu hoeft dat niet meer. Het heeft 

echt een olievlekwerking gehad. Eerst hebben we dingen in de organisatie veranderd, daarna in de 

cultuur. Nu is het een kwestie van goed bijhouden van het proces en terugkoppelen. Dit was 

allemaal niet gebeurd zonder zo’n onderlegger (de scan onderzoekscultuur en de 

interventiekaarten).’ Een ander benoemde: ‘Nu zit het in het systeem en is het geborgd, die 

manier van werken blijft nu zo. De onderzoekende houding zit er nu gewoon in. Dat maakt dat de 

ontwikkeling bij de leraren zit. Ik begeleid de clustercoördinatoren om dit te faciliteren.’ Dat de 

onderzoekscultuur geborgd is, wordt mede veroorzaakt door de duur van het project: ‘Het 

voordeel van zo’n langdurig traject is dat het dan de kans krijgt om ingebed te raken. Ik heb nu 

geen zorgen over de onderzoekscultuur, dat zetten we voort. De kritische vragen van de relatieve 

buitenstaander, die zullen we wel missen.’ Bijna alle schoolleiders benoemden bijvoorbeeld ook 

dat onderzoeken door leraren zelf worden afgemaakt, als een student onverhoopt uitvalt, omdat 

ze de resultaten nodig hebben: ‘Eerst bleven de MLI-ers in de onderzoeksgroep, nu is de 

onderzoeksgroep veel breder. Er is daardoor sprake van een olievlek. Er loopt nu ook een 

onderzoek zonder student; na het afhaken van student was het geen issue of ze wel of niet door 

zouden gaan. Dat had ik drie jaar geleden nog niet verwacht.’ 

Op enkele scholen vraagt de borging van de scholen nog wel enige aandacht: ‘Ook als je de 

voorwaarden hebt gerealiseerd, gaat het niet vanzelf door, je moet het constant blijven bijstellen, 

plannen vaststellen en volgen. Voorwaarden zijn niet genoeg.’ 

 

5.4.3 Verschillen tussen basisonderwijs en vo/mbo en (v)so? 

In het voortgezet onderwijs is bij vier scholen een kort traject uitgevoerd (scangesprek en 

evaluatiegesprek). Aan de gesprekken namen verschillende personen deel, afhankelijk van de 

organisatiestructuur, zoals directeur, teamleiders, managers onderbouw/bovenbouw, 

onderzoekscoördinatoren en locatieleiders. De onderzoeksperiode was voor de schoolleiders in 

het vo te kort om impact van de interventies te kunnen vaststellen. Wel zijn in het voortgezet 

onderwijs dezelfde patronen in de ervaringen van de schoolleiders zichtbaar. Ook in het 

voortgezet onderwijs worden de Scan Onderzoekscultuur en de gesprekken hierover zeer 

gewaardeerd: ‘De gesprekken vond ik zeer verhelderend en waardevol voor de ontwikkeling van 

de school. Het heeft ook mijn blik op onderzoek en onderzoekende houding weer aangescherpt.’ 

De schoolleiders gaven aan dat het hen helpt om zich ervan bewust te worden dat er door 

(individuele) leraren al veel aan (gezamenlijke) onderwijsverbetering gebeurt, maar dat er meer 

dialoog en coördinatie nodig is om de verbeteracties van verschillende leraren onderling beter op 

elkaar af te stemmen.  

 

In de eerste school gaven de teamleiders aan: ‘Het deelnemen aan het project heeft het nodige 

getriggerd binnen onze school en heeft versterkt wat al qua ontwikkeling gaande was binnen de 

school. Een externe gesprekspartner helpt om ook als schoolleiding een goede professionele 

dialoog te voeren.’ In deze school was op basis van het scangesprek besloten tot een andere 

invulling van de wekelijkse teambijeenkomsten. Deze werden eerst door de teamleider gestuurd 

en zijn nu omgezet naar werkmomenten, waarin in deelteams wordt gewerkt, met als doel de 

reflectieve dialoog te bevorderen. Ook zijn docenten gestimuleerd om van elkaar te leren en 

elkaar uit te nodigen in de les. De teamleiders gaven aan dat hier nog extra aandacht voor nodig 

was om dit in goede banen te leiden. De tweede interventie was gericht op het bevorderen van 

de dialoog tussen docenten op een informele manier. Er heeft een onderwijsdiner 
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plaatsgevonden, waarbij teamleden samen hebben gekookt en met elkaar gegeten. Ondertussen 

is gediscussieerd over de invulling van een onderwijscafé en is het eerste onderwijscafé gepland, 

rondom het door de docenten aangedragen thema ‘huiswerk’.  

Het MT van de tweede school gaf aan dat in het kader van de interventie ‘gluren bij de buren’ 

(een good practice beschreven vanuit het po) een aantal docenten een bezoek hebben gebracht 

aan een andere school en hier enthousiast van terugkwamen. Op een andere locatie van dezelfde 

school kwam deze interventie minder goed van de grond, vanwege ziekte en zwangerschapsverlof 

en omdat sommige docenten met een coachrol het moeilijk vonden om een ‘match’ te vinden op 

een andere school. De schoolleider gaf aan met docenten in gesprek te willen gaan om hen hierbij 

te ondersteunen. Ook wilde hij nu zelf ook een andere school gaan bezoeken. De teamleiders van 

de tweede school waren positief over hun interventies en wilden deze de komende tijd 

doorzetten. Een van de teamleiders benoemde bijvoorbeeld ‘Ik heb de volgende opdracht 

gegeven: welke verbeterwens heb je, wat weet je hier al van (vanuit de eigen praktijk, wat ervaar 

je en voel je) en zoek daar dan eens theorie bij. En dat theorie zoeken is moeilijk, maar ik heb 

aangegeven dat dat ook klein mag zijn. Ik heb als doel dat ze kennis maken met (recente) theorie 

en dit leren benutten. Ik wil dat dit een standaard manier van werken wordt’. Een andere gaf aan: 

‘Als teamleider vraag ik consequent naar een onderbouwing als docenten iets willen, bijvoorbeeld 

als ze komen vragen om meer tijd voor mentoren. Deze aanpak begint langzamerhand wat 

vruchten af te werpen: teamleden plegen wat vaker in verschillende samenstellingen overleg om 

tot een concreet (en onderbouwd) voorstel te komen richting het MT, de staf’. De ontwikkelingen 

in sommige teams werden nog niet schoolbreed gedeeld: ‘Wij voeren binnen het vmbo-t het 

gesprek wel om in de richting van de onderzoekende cultuur te komen, maar we zien het nog niet 

direct in de andere teams terug. Hoopvol is wel dat de succeservaringen van onze aanpak in de 

teamvergadering de wandelgangen hebben bereikt’.  

Op de vierde school had het scangesprek en de scan onderzoekscultuur zeer geholpen bij het 

scherp krijgen van de (hoge) ambitie: ‘Ik wil toe naar een fase 4 als school. Dat hielp me wel bij het 

formuleren van de onderzoeksagenda. Condities voor onderzoek moeten aanwezig zijn, dus op alle 

acht de punten van de scan’. De school was in het halve jaar tussen scangesprek en eindgesprek 

actief aan de slag geweest met de interventies (onderzoeksagenda om alle initiatieven en 

activiteiten beter te stroomlijnen en te verbinden aan de schoolontwikkeling, meer aandacht aan 

onderzoek in de teambijeenkomsten, en gesprekken van de onderzoekscoördinator met docenten 

over communicatie en kennisdeling. De onderzoekscoördinator gaf aan: ‘Als ik dingen opmerk of 

hoor of zie, van collega’s die iets willen of een onderwerp dat speelt, dan probeer ik dat te 

verbinden. Gevaar is dat dat vooral bovenbouw is omdat dat mijn gebied is. Dat zou uit te breiden 

zijn als de andere teamleiders er ook mee bezig gaan’. 

 

In het so bleek dat de scan en de interventiekaarten vooral zijn gebruikt als een soort 

geheugensteun. Voor de context waarin de scan onderzoekscultuur en de interventiekaarten nu 

werden gebruikt (door de coördinatoren van professionele leergemeenschappen met experts uit 

verschillende scholen), bleken deze instrumenten minder passend, omdat de coördinatoren van 

de PLG’s meer een coördinerende rol hebben en geen sturende rol. Wel waren de coördinatoren 

van mening dat de scan en de interventiekaarten voldoende inspiratie bieden voor toepassing in 

het so. Ze gaven aan dat het belang van een onderzoekscultuur nog verder moet doorsijpelen in 

de verschillende so-scholen. Omdat in het so veel specialisten werken, zijn leraren gewend om 

met vragen naar de specialisten te gaan en niet zelf onderzoeksmatig te handelen. Voor de 
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scholen die hiermee aan de slag willen kunnen de scan onderzoekscultuur en interventiekaarten 

een goede ondersteuning bieden volgens de coördinatoren, omdat ze de thema’s en voorbeelden 

als goed en concreet beoordelen. 

 

5.5 Onderzoekscultuur in het voortgezet onderwijs, door begeleiding van 

onderzoeksgroepen 

In deze paragraaf wordt verslag gedaan van de tweede deelstudie, waarin de vraag centraal 

stond: Welke factoren zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van een onderzoekscultuur in 

de vier VO-scholen, waarin onderzoeksgroepen zijn begeleid? De vier scholen voor voortgezet 

onderwijs in deze deelstudie hebben zich verbonden aan dit project, omdat ze, elk vanuit hun 

eigen visie, werk wilden maken van hun missie om zich te ontwikkelen tot meer lerende, 

onderzoekende schoolorganisaties.  

Gedurende de loop van het project (najaar 2015 tot zomer 2018) is het lectoraat Duurzame 

Schoolontwikkeling van de NHL-Hogeschool betrokken geweest bij de ondersteuning van de vier 

deelnemende VO-scholen om te komen tot een groei in de onderzoekscultuur. Voor twee van de 

vier scholen was deze ondersteuning een logisch vervolg op eerdere activiteiten die deze scholen 

uitvoerden op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Zij waren al eerder betrokken geweest 

bij landelijke innovatieprojecten waarin schoolontwikkeling direct wordt gekoppeld aan 

praktijkgericht onderzoek. Ook bij deze landelijke projecten zijn zij begeleid door het lectoraat. Op 

de twee andere scholen is de deelname aan het NRO project de start geweest van een 

ontwikkeling naar de inbreng van praktijkonderzoek als evaluatief element in de 

schoolorganisatie. Zij zagen de deelname aan het NRO-project als een start van een ontwikkeling.  

Omdat de scholen zich elk in een andere ontwikkelingsfase bevonden en om aan te kunnen 

sluiten bij de contextuele ontwikkelingsbehoefte van de afzonderlijke scholen zijn bij de start 

ontwikkelgesprekken gevoerd met de verantwoordelijke schoolleider(s) op basis van de ‘Scan 

Onderzoekscultuur’. In het vervolg van het project zijn op jaarlijks gesprekken gevoerd met de 

verantwoordelijke schoolleider(s) om te monitoren in hoeverre hun ontwikkelkeuzes de gewenste 

richting uitgaan en welke belemmeringen zij signaleren. In de schoolbeschrijvingen wordt per 

school aangegeven waar de school zich op wil ontwikkelen en hoe dat proces is verlopen (zie 

bijlage 7). Hierbij is gebruik gemaakt van het model van Knoster (1991) om de condities en 

voorwaarden in beeld te brengen. In paragraaf 5.5.1 en 5.5.2 wordt antwoord gegeven op beide 

deelvragen. 

 

5.5.1 Opbrengsten en impact van het project 

In het algemeen kan gesteld worden dat de deelnemende VO-scholen, gezien de omvang 

(variërend van 750 tot meer dan 4000 leerlingen en het daarmee samenhangende aantal leraren),  

de complexiteit van de (onderwijskundige) organisatie (variërend van één tot zes locaties), de 

managementstructuur (de diverse managementlagen)  en de daarmee samenhangende wijze van 

aansturing nogal verschillen van de PO-scholen die relatief klein zijn.  Om deze reden is in overleg 

besloten om op drie van de vier scholen te starten binnen een specifieke locatie. Daarnaast moet 

worden vastgesteld dat scholen geen statische organisaties zijn. In de loop van de drie jaren dat 

het NRO-project heeft geduurd hebben er verschillende grote en kleine veranderingen 

plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op de ontwikkelingen. Op een scholengemeenschap 

is bijvoorbeeld voorafgaand aan de start van dit NRO-project tot een grote organisatorische en 
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onderwijskundige herschikking besloten. Dit heeft tot gevolg gehad dat deze school pas een jaar 

later daadwerkelijk is ingestroomd in het project. Op andere scholen zijn er veranderingen 

geweest in de directie en/of MT van de school(locatie).  Ook hebben zich gedurende het project 

wijzigingen voorgedaan in de personele samenstelling van de onderzoeksgroepen.  

 

De vier deelnemende scholen gaven vanuit hun visie aan een meer onderzoekende school te 

willen zijn. De VO-scholen kozen, in tegenstelling tot de PO-scholen, daarbij voor een 

onderzoeksgroep die werd ingezet voor beleidsevaluaties. Een ontwikkeling van ‘Plan-Do and 

Forget’, naar ‘Plan-Do and Learn’. Daarnaast gaven met name de ervaren scholen ook aan in te 

willen zetten op het creëren van een reflectieve, onderzoekende houding bij docenten. Ook deze 

rol belegden ze bij de onderzoeksgroep. Geconcludeerd kan worden dat de onderzoeksgroepen er 

redelijk in geslaagd zijn om hun beleidsevaluatieve functie goed te vervullen. Alle groepen werden 

in meer of mindere mate ingezet bij de evaluatie van met name onderwijskundig beleid.  De 

onderwerpkeuze was daarbij vooral ingegeven door de ontwikkelagenda van het MT. Het ging 

dan soms om beleidsvoorbereidende onderzoeken zoals naar aard, omvang en oorzaken van (te) 

lage rendementen en/of om evaluaties van beleidsinterventies. 

De onderzoeksgroepen hadden in dit verband vaak de positie van een soort stafafdeling waarbij 

het MT (al dan niet in samenspraak met de onderzoeksgroep) een onderzoeksopdracht gaf. De 

onderzoeksgroep was dan opdrachtnemer en de onderzoeksgroep rapporteerde aan het MT. Het 

MT bracht de onderzoeksresultaten daarna de school in (door middel van bijvoorbeeld 

nieuwsbrieven) en besprak deze soms in de organisatie  (locatiebreed of in teams). De rol van de 

onderzoeksgroep als een soort stafafdeling heeft als voordeel dat onderzoek een vaste plaats kon 

krijgen in de beleidscyclus en dat de leden van de onderzoeksgroep onderzoeksvaardigheden 

ontwikkelden.  Het heeft echter als nadeel dat onderzoek niet werd gezien als onderdeel van de 

professionaliteit van alle docenten. Om die reden hebben enkele scholen er voor gekozen om de 

onderzoeksgroep ook als ‘onderzoeksexperts’ in te zetten die een begeleidende rol krijgen bij 

groepen docenten die (mede) op basis van hun eigen vraagstukken aan pedagogisch-didactische 

interventies werken binnen zogenaamde PLG ontwikkelgroepen. Bij de verschillende scholen 

kwam deze rol om een aantal redenen vaak niet goed van de grond. Een voorwaarde is dat de 

doelen van de PLG’s en het kader waarbinnen deze PLG’s werken helder is. Dit was niet altijd het 

geval. De PLG’s waren soms te vrijblijvend en onvoldoende gerelateerd aan schoolontwikkeling. 

Een andere voorwaarde is dat de onderzoeksgroep goed gepositioneerd wordt door het MT. Een 

probleem dat zich bij een school hierbij voordeed was dat de leden van de onderzoeksgroep door 

een deel van de ontwikkelgroepen werd gezien als controlemechanisme van het MT. Een derde 

voorwaarde is dat de docenten in de onderzoeksgroep naast onderzoeksvaardigheden ook 

moeten beschikken over de noodzakelijke begeleidingsvaardigheden.  

 

Op basis van de casusbeschrijvingen kunnen we concluderen dat de schoolleiders een tamelijk 

onzichtbare rol vervulden in de VO-scholen, in tegenstelling tot in de PO-scholen. De schoolleiders 

(MT) van de VO-scholen trachtten een onderzoekscultuur te realiseren via een onderzoeksgroep. 

Ze slaagden erin op deze wijze zelf meer onderbouwde beleidskeuzes te maken maar bij het 

ontwikkelen van een onderzoekende houding en reflectieve dialoog in het team, bleef hun eigen 

leiderschapsrol grotendeels buiten beeld. De schoolleiders zorgen wel (tot op zekere hoogte) voor 

facilitering in de zin van taakuren, het uitroosteren van docenten op hetzelfde moment en voor 

scholing (via het lectoraat). Ze vervulden zelf echter geen (zichtbare) voorbeeldrol, anders dan dat 
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ze in hun besluiten rekening hielden met de resultaten van de onderzoeksgroep. De 

onderzoeksthema’s waren vooral beleidsthema’s die lang niet altijd overeen kwamen met 

prangende vraagstukken van docenten, waardoor het draagvlak van de onderzoeksgroep vaak 

gering was. Er is geen sprake van gespreid leiderschap, het MT nam besluiten op basis van de 

onderzoeksresultaten, daarmee bleef de taak van de onderzoeksgroep beperkt tot het aanleveren 

van onderzoeksgegevens of het begeleiden van onderzoeksprocessen. De onderzoeksgroep had 

daarbij geen of een onduidelijke rol ten aanzien van de implementatie van hun aanbevelingen. 

Van innovatie van onderop was hierdoor geen sprake. Hoewel de inbreng van een 

onderwijskundige of docent met een master Leren en Innoveren in sommige onderzoeksgroepen 

als zeer waardevol werden beschouwd, werd de inhoudelijke expertise van docenten in het team 

op pedagogisch –didactisch gebied nauwelijks benut. De schoolleiders hebben het belang van 

onderzoek summier uitgedragen naar het team en expliciteerden hun visie op onderzoek in de 

school daarmee niet. Ook dit ondermijnde de positie van de onderzoeksgroep. Onderzoek nam 

ook geen prominente positie in op de teamvergaderingen, vaak werden docenten via 

nieuwsbrieven op de hoogte gesteld. De dialoogfunctie van onderzoek kwam daardoor nauwelijks 

van de grond. 

In sommige scholen, waarin het MT constateerde dat de onderzoekende houding van het team 

niet werd gestimuleerd door alleen een onderzoeksgroep, zijn PLG’s ingevoerd, waarmee werd 

getracht het onderzoekend handelen te bevorderen. Doordat er aan een aantal randvoorwaarden 

niet werd voldaan, hebben deze slechts in beperkte mate een cultuurverandering teweeg 

gebracht. Vaak waren de PLG’s te vrijblijvend, waren de kaders (opdracht aan de PLG’s) 

onvoldoende helder, waren praktische randvoorwaarden (tijd en ruimte) onvoldoende 

gerealiseerd en was de relatie tussen de doelen van de PLG en de visie/ontwikkelagenda van de 

school onvoldoende duidelijk. Ook hier was de rol van de schoolleiding beperkt en hebben ze niet 

voldoende gestuurd op het proces.  

 

5.5.2 Factoren van invloed op de ontwikkeling van een onderzoekscultuur  

In antwoord op onderzoeksvraag 5.2 Welke factoren hebben gedurende het proces de 

ontwikkeling van de onderzoekscultuur beïnvloed? wordt hieronder samengevat welk proces de 

vier scholen hebben doorlopen, voor het proces per school verwijzen we naar bijlage 7. We 

maken hierbij gebruik van het model van Knoster (1991) voor effectieve innovaties.  

  

Strategie 
Om de onderzoekscultuur binnen de scholen te versterken werd door elk van de scholen gekozen 

voor een onderzoeksgroep die beleidsonderzoek uitvoerde, in opdracht van het MT. De keuze 

voor de onderzoeksthema’s kwam vanuit verschillende perspectieven tot stand. Soms werden de 

keuzes ingegeven doordat ze intentioneel aansloten bij de onderwijskundige visie van de school 

en dienden als versterking van de inhoudelijke en onderwijskundige schoolontwikkeling. De 

onderzoeken hadden een functie in het evalueren van belangrijke thema’s uit het 

schoolontwikkelplan. Op basis van dit plan werd een onderzoeksagenda of -plan opgesteld. 

Hierdoor werd aangesloten bij de ontwikkelagenda van de school. Dit kan worden getypeerd als 

de ‘visionaire’ benadering. Een van de scholen heeft bijvoorbeeld vanuit haar onderwijsvisie het 

werken op lespleinen in de bovenbouw in de praktijkroutes geïmplementeerd en wilde deze visie 

ook vormgeven in de AVO-vakken in de boven– en onderbouw. De onderzoeksgroep heeft deze 

interventies via het proces van ontwerpgericht onderzoek geëvalueerd op doelen en proces. 
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Aan de andere kant werden onderzoeksthema’s soms ingegeven door externe factoren of 

prikkels, zoals een minder positief inspectieonderzoek, (te) lage rendementen, concurrentie en 

krimp. Op basis hiervan werd de school als het ware ‘gedwongen’ een ontwikkelagenda te 

formuleren waarbinnen interventies worden ontwikkeld en geïmplementeerd die een oplossing 

konden bieden voor de gesignaleerde vragen. Dit kan worden getypeerd als de ‘pragmatische’ 

benadering.  

In de praktijk liepen deze twee benaderingen vaak door elkaar heen en werden op basis van  

externe prikkels interventies ontwikkeld die vervolgens een plaats kregen in het 

schoolontwikkelplan. Dit is bijvoorbeeld het geval in een school, die vanuit haar visie uitgaat van 

een leeromgeving die recht doet aan verschillen, maar waarvan de onderwijsinspectie aangaf dat 

de school er toch niet goed in slaagde om deze missie in de dagelijkse lespraktijk vorm te geven. 

De school zette in op het versterken van activerende didactiek van de docenten door middel van 

een nascholingsinterventie. De onderzoeksgroep werd vervolgens gevraagd om de effecten 

daarvan op het didactisch handelen van de docenten te onderzoeken.  

Bij deze onderzoeken was doorgaans slechts een kleine groep docenten betrokken. Om meer aan 

te sluiten bij de zorgen van de docenten en hen meer te betrekken bij en invloed te geven op de 

onderwijskundige vormgeving, kozen sommige scholen om daarnaast met ontwikkelgroepen 

(vaak PLG’s genoemd) te werken. Om de docenten meer ‘in the lead’ brengen, gingen groepen 

docenten samen aan de slag met hun eigen vragen, waarbij de keuze van de thema’s en ook de 

personele samenstelling geheel vrij werd gelaten. In een school mochten docenten keuzes maken 

binnen de ontwikkelagenda van de school (bijvoorbeeld aandacht voor activerende didactiek of 

omgaan met verschillen).  

De onderzoeksgroep speelde een cruciale rol in de strategie van de VO-scholen. De 

onderzoeksgroep had vooral een functie in de evaluatie van het schoolbeleid, waarbij er primair 

gerapporteerd werd aan de schoolleiding, die vervolgens haar beleid kon aanpassen, (mede) 

gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek. De onderzoeksgroep had daarbij ook de rol van 

‘kritische vriend’ van de schoolleiding om samen de onderzoeksvraag te bepalen. Hierbij werd ook 

besproken in hoeverre het onderzoeksthema haalbaar en onderzoekbaar is, welke doelen werden 

nagestreefd (voor leerlingen en docenten) en wat er met de uitkomsten ging gebeuren. Bij enkele 

scholen waarbij gekozen werd om met ontwikkelgroepen te werken, kreeg de onderzoeksgroep 

tevens de taak om deze te begeleiden. Van hen werd verwacht dat ze de ontwikkelgroepen 

begeleidden bij het nader expliciteren van de vraag (wat is het probleem, wat zijn mogelijke 

oorzaken, wat zijn de doelen?), hen te  helpen te onderzoeken welke interventies mogelijk zijn, 

hen te ondersteunen bij het ontwerpen van een onderzoeksplan en dit onderzoek samen met de 

werkgroep uit te voeren. Deze rol had vooral tot doel om de docenten in de ontwikkelgroepen 

meer gevoelig te maken voor onderzoek (het ontwikkelen van het reflectief vermogen en een 

onderzoekende houding). Zo fungeerde bijvoorbeeld op een school de onderzoeksgroep als ‘luis 

in de pels’ voor de onderbouwteams door steeds verdiepende vragen te stellen en zo nodig 

advies te geven met betrekking tot de gewenste doelen, de achterliggende kennis over het thema 

(evidence informed werken), de gewenste interventies (het ontwerp) en de wijze waarop de 

interventies zouden kunnen worden onderzocht. De diverse onderbouwteams hebben, vooral 

vanwege de duur van het project (één schooljaar), vaak niet alle stappen in het ontwerpproces 

doorlopen. Wel is er door de meeste groepen op een of andere wijze – literatuur of empirisch - 

onderzoek verricht.  De resultaten van de ontwerpgroepen zijn gepresenteerd op de 

zomerconferentie van de school. Op deze wijze hebben alle docenten kennis kunnen nemen van 
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de uitgevoerde activiteiten. Helaas is de ontwikkelrol van de onderbouwteams na een jaar als het 

ware ‘doodgebloed’. Ook de ontwikkeling naar de bovenbouwteams is eigenlijk nooit echt 

gestart. De reden die de onderzoeksgroep hiervoor geeft is dat de teamleiders en schoolleider 

onvoldoende betrokken waren. Het initiatief vervolgens om de teamleiders in dit proces een meer 

prominente rol te geven was helaas niet gelukt.   

 

Structuur 
Bij elk van de vier VO scholen is bij de start gekozen voor het opzetten van een onderzoeksgroep 

van docenten in één specifieke locatie. Veelal zijn deze docenten in overleg met het MT en op 

basis van hun (ingeschatte) motivatie gevraagd om deel te nemen in een onderzoeksgroep. Op 

één school konden de docenten zichzelf aanmelden. De omvang van de groep varieert van twee 

tot zes docenten. In de meeste gevallen worden de docenten gefaciliteerd in tijd (van één tot 

twee taakuren per week) voor hun deelname aan de onderzoeksgroep.  

Bij de twee beginnende scholen was een dergelijke groep nog niet aanwezig. Zij bevonden zich in 

fase 0: Er vindt geen onderzoek plaats door leraar-onderzoekers. Bij de twee ‘ervaren’ scholen was 

een dergelijke groep al enige jaren actief; zij bevonden zich in fase 2: Het onderzoek wordt 

uitgevoerd door een onderzoeksgroep, waarin het MT is vertegenwoordigd. Alle leden van de 

onderzoeksgroep zijn actief betrokken bij het onderzoek. Het onderzoek leidt tot realistische en 

concrete actiepunten. 

Bij de ervaren scholen gaf het MT aan de onderzoeksgroep de opdracht, om naast het zelf 

uitvoeren van onderzoek ook een rol te spelen in de ontwikkeling naar een meer onderzoekende 

schoolcultuur, namelijk door de begeleiding van ontwikkelgroepen of ontwerpgroepen van 

leraren.  

Een verschil met het proces in de basisscholen is dat de onderzoekscomponent in deze deelstudie 

zwaarder was. In dit deelproject werd het model van ontwerpgericht onderzoek gebruikt, waarin 

de ontwikkelde interventies ook werden geëvalueerd op implementatie en doelmatigheid. In het 

basisonderwijs lag de nadruk vooral op het gebruik van literatuur en het bepalen van de 

beginsituatie door het inventariseren van de huidige werkwijze en knelpunten daarbij.  

 

Cultuur en leiderschap 
De betrokkenheid van het volledige docententeam bij het onderzoek dat werd uitgevoerd door de 

onderzoeksgroep is in het VO vanwege de omvang lastiger te organiseren dan in het PO. Bij de 

beleidsevaluaties was de betrokkenheid van het team vaak beperkt. Vaak werden ze vooraf 

ingelicht (door een nieuwsbrief of e-mail) dat er een onderzoek gepland was en werd hun 

medewerking gevraagd als respondent of bij het afnemen van vragenlijsten onder leerlingen. Na 

het onderzoek werden de resultaten doorgaans eerst besproken in het MT, waarna de docenten 

vervolgens een (schriftelijke) terugkoppeling kregen van de resultaten. Soms werd hun input 

gevraagd bij de interpretatie (en mogelijke beleidsconsequenties) van de resultaten. Dit gebeurde 

tijdens een teamoverleg, in de vorm van focusinterviews of tijdens algemene studiedagen. Dit 

dialogisch proces was belangrijk zowel voor het versterken van draagvlak voor de interventie die 

werd onderzocht als voor het creëren van bekendheid van en draagvlak voor de 

onderzoeksgroep, maar vond niet altijd plaats. In verschillende scholen had de onderzoeksgroep 

een  geïsoleerde positie en speelde een marginale rol. 

De ontwikkelgroepen zijn bij de meeste scholen niet goed van de grond gekomen, vanwege 

diverse redenen. Vaak was de opdracht te vrijblijvend of te breed. Zo was in een school in het 
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eerste jaar de keuze voor vragen en de personele samenstelling van de ontwikkelgroepen 

vrijgelaten. Dit bleek niet goed te werken. Bij aanvang van het tweede jaar is besloten om hier 

meer sturing aan te geven. 

Verder was vaak onduidelijk of/hoe de opbrengsten van de ontwikkelgroepen in het team 

geïmplementeerd zouden worden. Doordat de begeleiding en sturing van de ontwikkelgroepen 

aan de onderzoeksgroep werd overgelaten, was leiderschap vanuit het MT onzichtbaar en was de 

status van de onderzoeksgroep soms onduidelijk. Soms werd de onderzoeksgroep gezien als een 

controle-instrument van het MT. Ook was de begeleiding van de onderzoeksgroep vaak gericht op 

de ondersteuning bij de uitvoering van onderzoek, maar was de rol van onderzoek in de 

ontwikkelvragen van scholen niet vanzelfsprekend. De onderzoeksgroep moest daarbij eerst het 

belang van een onderzoeksmatige aanpak ‘verkopen’. Dit lukte bij de ene ontwikkelgroep beter 

dan bij de andere. Verder speelden praktische problemen (zie middelen een rol), waardoor de 

ontwikkelgroepen vaak niet goed van de grond kwamen. Ook gaven de docenten in de 

onderzoeksgroep soms aan dat ze het lastig vonden om goede onderzoeksmatige adviezen te 

geven. Ze voelden zich niet bekwaam genoeg om deze onderzoeksbegeleiding goed vorm te 

geven.  Een cultuur waarin docenten van onderop initiatieven namen, kwam vanwege deze 

redenen in geen van de scholen goed van de grond. 

 

Mensen 
Het evalueren van een interventie vraagt veel van de onderzoeksvaardigheden van docenten. Bij 

de start van het project is, in tegenstelling tot in het PO, daarom veel aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van onderzoekscompetenties. De docenten in de onderzoeksgroepen beschikten bij 

aanvang nog niet over voldoende onderzoeksvaardigheden. Sommige docenten hadden een 

universitaire vakopleiding of een masteropleiding gevolgd. Andere docenten hadden een 

tweedegraads opleiding tot docent gevolgd en hadden daarbinnen weinig tot geen kennis en 

ervaring opgedaan met empirisch onderzoek. Ook de eerstegraads docenten gaven aan dat hun 

onderzoekskennis en -ervaring na de studie is ‘weggezakt’ en  zich tijdens de studie ook 

voornamelijk heeft gericht op vakdidactische vraagstukken. Door het lectoraat van de NHL zijn de 

docenten daarom geschoold in de principes van design-based research en het model van de 

feedbackfunctie en dialoogfunctie van praktijkonderzoek. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de 

ontwikkelde kennisbenuttingstool (www.onderwijsmetkennis.nl/), die door alle 

onderzoeksgroepen ‘just in time’ is gebruikt. Er is mee geoefend op basis van hun eigen 

vraagstellingen. Hoewel de docenten deze tool als zeer bruikbaar hebben ervaren werd als 

probleem hierbij gesignaleerd dat veel bronnen (artikelen in wetenschappelijke tijdschriften) voor 

hen alleen tegen aanzienlijke kosten toegankelijk waren.  

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn de onderzoeksgroepen door het lectoraat van de NHL 

‘hands on’ begeleid (werkende weg leren aan de hand van een concreet onderzoek) en ‘just in 

time’; kennis werd ingebracht in de onderzoeksgroep op het moment dat het voor de uitvoering 

nodig was.  

Op een van de scholen zijn ook de ontwikkelgroepen geprofessionaliseerd. De docenten binnen 

de onderzoeksgroep werden elk gekoppeld aan een of meerdere onderzoeksgroepen, met het 

doel om deze ontwikkelgroep te laten werken volgens de principes van ontwerpgericht 

onderzoek. Er was hierbij sprake van een drietrapsraket.  In fase 1 zijn de deelnemers van de 

onderzoeksgroep geschoold in de principes van ontwerpgericht onderzoek, waarbij tijdens een 

schoolbrede studiedag ook het hele docententeam kennis heeft gemaakt met deze principes. In 

http://www.onderwijsmetkennis.nl/
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fase 2 hebben de deelnemers van de onderzoeksgroep (gevraagd en soms ongevraagd) 

deelgenomen aan de besprekingen van de afzonderlijke ontwikkelgroepen. In de derde fase 

hebben de diverse ontwikkelgroepen op een schoolbrede studiedag hun ervaringen en 

opbrengsten gedeeld met de andere docentgroepen. De mate waarin de onderzoeksgroepen 

daadwerkelijk de principes van ontwerponderzoek toepasten verschilde sterk.  

 

Middelen 
Voldoende tijd voor de onderzoeksgroep werd door betrokkenen als een belangrijke voorwaarde 

beschouwd. Deze facilitering was (beperkt) beschikbaar: 1 of 2 taakuren per week. Soms werd de 

onderzoeksgroep gevraagd ook professionaliseringstijd in de onderzoeksgroep te stoppen. Een 

andere voorwaarde die cruciaal bleek was de mogelijkheid om gezamenlijk te overleggen. In een 

school waren de docenten in de onderzoeksgroep niet op het zelfde moment vrijgeroosterd, wat 

het samenwerken erg lastig maakte. Ook voor de ontwikkelgroepen bleek het belangrijk om hier 

een gezamenlijk moment voor vrij te rossteren. Het eerste uur op de dinsdagochtend bleek niet 

ideaal.   

Enkele scholen hebben via een ander project subsidie vergreken om de ontwikkelgroepen te 

bekostigen. Een school heeft bijvoorbeeld subsidie ontvangen om via de ontwikkelgroepen te 

komen tot ontwerpteams, gebaseerd op eigen vragen. Nadat de subsidie stopte heeft het werken 

met ontwikkelgroepen echter geen vervolg gekregen.  

 

Resultaten 
In alle vier scholen zijn een of meer onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het MT, waardoor 

het MT mede op basis hiervan meer onderbouwd beleid kon ontwikkelen. In slechts een van de 

vier scholen is de positie van de onderzoeksgroep geborgd. Dit hangt vooral samen met de rol van 

het bestuur in die school, die een sterk voorstander is van de ontwikkeling van een 

onderzoekscultuur in de scholen. In twee scholen is de onderzoeksgroep in het derde projectjaar 

opgehouden te bestaan door pragmatische redenen (financiën, ongeluk van de kartrekker, andere 

baan van een docent-onderzoeker) en gebrek aan motivatie (leden van de onderzoeksgroep die 

iets anders wilden gaan doen en waarbij opvolging ontbrak. In een school is getracht de rol van de 

onderzoeksgroep over te laten nemen door de teamleiders van de school, zodat er ook in de ‘lijn’ 

meer aandacht zou kunnen komen voor het versterken van de onderzoekende houding door de 

docenten in hun teams. Helaas is die strategie, met name door het ontbreken van draagvlak en de 

door hen aangegeven werkdruk, niet gelukt. In deze school is de taak van de onderzoeksgroep in 

het derde projectjaar daarom overgenomen door de onderwijskundige van de 

schoolontwikkelgroep: een onderwijskundig adviesorgaan van het MT, bestaande uit vier 

docenten, de directeur en de onderwijskundige.  De schoolontwikkelgroep fungeert daarbij als 

‘opdrachtgever’ en klankbord.  Het onderzoek dat is uitgevoerd is gepresenteerd en besproken op 

de schoolbrede slotconferentie. Ook in een andere school is ondanks het feit dat de 

onderzoeksgroep ophield te bestaan (mede doordat hun begeleidingsfunctie van de 

ontwikkelgroepen door het expireren van de subsidie, stopte), ook in het derde jaar een 

onderzoek uitgevoerd. De school heeft besloten om onderwijskundige innovaties volgens het 

model van ontwerpgericht onderzoek vorm te geven en heeft een pilotproject flexuren vanuit dit 

model opgezet en geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek onder leerlingen, ouders en personeel 

zijn uitgevoerd door het MT van de locatie. De resultaten daarvan worden gebruikt om deze pilot 

aan te passen en als vast onderdeel van het curriculum in te voeren. 
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In de vierde school is de invloed van de onderzoeksgroep beperkt gebleven, ook al zijn enkele 

onderzoeken gericht op beleidsevaluatie uitgevoerd. Dit heeft volgens de onderzoeksgroep zelf en 

de directie te maken met de geringe omvang van de onderzoeksgroep, het kleine aantal 

beschikbare roostervrije tijd die ze voor onderzoek(-sbegeleiding) kregen en met de relatieve 

onbekendheid van de onderzoeksgroep onder het docententeam. 
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6 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk geven we eerst de conclusies per onderzoeksvraag. Vervolgens gaan we dieper in 

op een aantal opvallende resultaten en voorwaarden en aanbevelingen voor vervolgonderzoek, 

daarna sluiten we af met aanbevelingen voor de praktijk. 

 

6.1 Antwoord op de onderzoeksvragen 

1 Typering van de interventies van schoolleiders om de onderzoekscultuur te bevorderen 
Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat de scan onderzoekscultuur schoolleiders 

zowel in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs als in het speciaal onderwijs helpt om in kaart 

te brengen in welke mate er al sprake is van een onderzoekscultuur in de school en om daarbij 

realistische ambities te stellen. Voor het kiezen van passende interventies om de 

onderzoekscultuur te bevorderen zijn de interventiekaarten behulpzaam. Daarbij is het belangrijk 

dat de schoolleiders de interventies verder specificeren in een concreet actieplan. De meeste 

schoolleiders kozen voor interventies gericht op het ontwikkelen van een onderzoekende houding  

van leraren en het bevorderen van de reflectieve dialoog tussen leraren. Enkele startende scholen 

kozen voor interventies op alle acht aspecten van de onderzoekscultuur. Hoewel met name de 

ervaren scholen zich niet expliciet richtten op de andere, meer voorwaardelijke aspecten van de 

scan (werkwijze onderzoeksgroep(en)/werkgroepen, draagvlak van de onderzoeksgroep(en) 

/werkgroepen, betrokkenheid van het team bij onderzoek en de rol van de schoolleider en de 

keuze van het onderzoeksthema), zijn de scholen ook op deze aspecten vooruit gegaan. Vaak 

blijken interventies effecten te hebben op meerdere aspecten. Als bijvoorbeeld de 

vergaderstructuur wordt aangepast zodat er meer tijd is voor inhoudelijk overleg van de 

werkgroepen en de werkgroepen de opdracht krijgen om met onderbouwde verbetervoorstellen 

te komen op basis van de speerpunten van de schoolontwikkeling, draagt dit bij aan verschillende 

aspecten van de onderzoekscultuur, zoals het bevorderen van de onderzoekende houding en van 

de reflectieve dialoog, draagvlak van de werkgroepen en het nemen van onderbouwde besluiten. 

Interventies die veel gekozen zijn, vaak in samenhang, zowel in het po als vo, zijn gericht op:  

- Het stimuleren van het gebruik van literatuur door de werkgroepen;  

- Het stimuleren van het nemen van onderbouwde besluiten voor onderwijsverbetering in de 

werkgroepen, waarbij eigenaarschap voor onderwijsverbeteringen lager in de organisatie ligt; 

- Het aanpassen van de overlegstructuur met meer ruimte en tijd voor inhoudelijk overleg; 

- Het bevorderen en benutten van de inhoudelijke expertise van leraren; 

- Het stimuleren van de reflectieve dialoog door het bevorderen van het geven van feedback 

aan elkaar en het stimuleren van een aanspreekcultuur; 

- (Tussentijdse) onderzoeksresultaten agenderen op teambijeenkomsten; 

- Het stellen van kritische vragen aan leraren/werkgroepen en leraren/kartrekkers stimuleren 

dit ook te doen. 

De keuzes die schoolleiders maken sluiten daarbij goed aan bij de door Jones e.a. (2012) 

genoemde kenmerken van gespreid leiderschap, maar ook bij de ontwikkeling van professionele 

leergemeenschappen (PLG, Stoll e.a., 2006).  

 

2 De feedbackfunctie en dialoogfunctie in de werkgroepen  
Om meer zicht te krijgen op de mate waarin de feedbackfunctie (het nemen van verantwoorde 

besluiten) en de dialoogfunctie (het voeren van reflectieve dialoog) worden gerealiseerd in de 
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werkgroepen, zijn audio-opnames geanalyseerd van bijeenkomsten en interviews gehouden met 

vijf werkgroepen van vijf scholen en zijn lessen van leraren in de scholen twee keer geobserveerd 

met een jaar ertussen.  

Uit de analyses blijkt dat de werkgroepen een werkwijze vertonen, waarbij ze gericht zijn op het 

nemen van onderbouwde besluiten voor onderwijsverbetering. Ook voelen ze zich 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs wat betreft hun thema en voor de 

implementatie van de genomen besluiten. Zij worden geleid door een kartrekker, vaak een 

masteropgeleide leraar, die de agenda bepaalt. De werkgroepen voelen zich in hun werkwijze 

gesteund door de schoolleider en de kartrekkers hebben regelmatig overleg met hem/haar. 

Ook blijkt uit de resultaten dat de werkgroepen voorbeelden laten zien van elk van de zes 

onderscheiden dialoogaspecten (open staan voor andere perspectieven, reflecteren, analyseren, 

onderbouwen van standpunten, kennis van buiten benutten en elkaar feedback geven) maar dat 

er nog mogelijkheden zijn om de diepgang van de dialoog te verbeteren op alle punten. Op basis 

van de analyse van de dialoog is een dialooginstrument ontwikkeld die werkgroepen kan helpen 

om de dialoog te verbeteren. 

Het bleek niet mogelijk om op basis van de observaties uitspraken te doen over de vraag of het 

didactisch handelen door de acties van de werkgroep zijn verbeterd. Hiervoor waren er te veel 

andere intermediërende factoren en daarnaast waren de aantallen geobserveerde leraren en het 

aantal observatiemomenten te klein.  

 

3 Effecten op de onderzoekscultuur op schoolniveau en leraarniveau?  
Uit de scores op de drie meetmomenten op de scan onderzoekscultuur blijkt dat alle 16 po-

scholen die gedurende 2,5 jaar hebben gewerkt aan de onderzoekscultuur, flink vooruit zijn 

gegaan. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de scan (ingevuld door de 

schoolleider en enkele teamleden) een zelfevaluatie-instrument is en dat de resultaten 

geflatteerd kunnen zijn.   

Daarnaast zijn op drie meetmomenten vragenlijsten over de onderzoekende houding van leraren 

afgenomen bij alle teamleden en bij de schoolleiding. Leraren blijken zichzelf al op de eerste 

meting vrij hoog in te schatten, hoger dan dat ze hun collega’s inschatten. Vermoedelijk is er  

sprake van enige mate van zelfoverschatting. Een aanwijzing hiervoor is dat verschillende leraren 

die een masteropleiding volgden aangaven dat zij zichzelf voorheen te hoog hadden ingeschat, 

omdat ze er tijdens de studie achter kwamen wat een onderzoekende houding echt betekent. De 

inschatting van de leraren over hun collega’s wordt gedurende de loop van het project hoger. De 

schoolleiders schatten de onderzoekende houding van de leraren in hun team bij de eerste 

meting lager in dan leraren zichzelf en hun collega’s inschatten. In de tweede en derde meting 

gaan de inschattingen van de leraren en de schoolleiders over de teamleden meer naar elkaar 

toe. 

Hoewel de verschillen klein zijn, blijkt dat de scores van leraren op de derde meting significant 

hoger zijn dan op de eerste meting, wat betreft het verkennen van perspectieven en het 

verzamelen en benutten van gegevens. Bij een vergelijking van de scores van de leraren in het po 

met de leraren in het vo (voormeting) blijkt dat leraren in het vo hun eigen onderzoekende 

houding gemiddeld genomen wat minder hoog inschatten dan leraren in het po, behalve bij het 

verkennen van perspectieven. Op dit aspect schatten zij zichzelf juist wat hoger in dan de leraren 

in het po.  
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4 Ervaringen van schoolleiders bij het verbeteren van de onderzoekscultuur 
Uit de focusgroepsinterviews met 15 schoolleiders in het basisonderwijs blijkt dat zij trots zijn op 

de ontwikkeling in de onderzoekscultuur die zij hebben gerealiseerd tijdens het project. Zij 

constateren een grote cultuurverandering in hun school, waar de scan onderzoekscultuur, de 

interventiekaarten en met name de monitorgesprekken aan hebben bijgedragen. Door de 

verbinding met andere ontwikkelingen in de school en acties die de schoolleiders al hadden 

ingezet werd de onderzoekscultuur versterkt. De schoolleiders geven aan dat er meer doordacht, 

onderbouwd en systematisch wordt gewerkt aan onderwijsverbeteringen en dat er beter gebruik 

wordt gemaakt van elkaars expertise en van literatuur. Ondanks het feit dat de schoolleiders niet 

expliciet voor het aspect ‘de rol van de schoolleider hebben gekozen’, geven zij aan zelf ook veel 

te hebben geleerd. Zij werden zich bewust van de grote invloed die zij kunnen uitoefenen op het 

realiseren van een onderzoekscultuur: zij hebben ervaren dat zij het eigenaarschap van leraren 

voor onderwijsinnovaties konden vergroten en tegelijk sterk konden sturen op een professionele 

en onderzoeksmatige werkwijze en samenwerking. Het tegelijk zelf volgen van een 

masteropleiding (Master Leadership in Education) gaf de ontwikkeling van een aantal 

schoolleiders een extra boost. 

De schoolleiders streefden naar een onderzoekscultuur via gespreid leiderschap. Omdat leraren 

het meestal niet gewend zijn om zelf (goed onderbouwde) initiatieven te nemen, is de 

ontwikkeling naar gespreid leiderschap complex. Het maken van keuzes tussen sturen en loslaten 

vraagt van de schoolleiders voortdurend de afweging of zij de verantwoordelijkheid (geheel) aan 

leraren kunnen overdragen of dat zij zelf initiatief moeten nemen om het proces bij te sturen. 

Belangrijke condities zijn volgens de schoolleiders dat leraren op de hoogte zijn van de visie en de 

kaders; dat er sprake is van werkgroepen (soms anders genoemd, zoals vakgroep of PLG) die 

onderzoeksmatig werken aan het voorbereiden en implementeren van onderwijsverbeteringen; 

dat kennis en resultaten worden gedeeld en dat er sprake is van een goede communicatie en een 

open cultuur waarin leraren elkaar aanspreken en elkaar feedback geven. 

Masteropgeleide leraren kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces door als kartrekker de 

werkgroepen te leiden en collega’s te stimuleren literatuur te gebruiken en een voorbeeldrol te 

vervullen wat betreft hun onderzoekende houding. Niet alle masteropgeleide leraren pakken deze 

rol echter automatisch op. Een van de nevenopbrengsten van het realiseren van de 

onderzoekscultuur is dat de expertise van deze leraren in toenemende mate ook voor 

schoolontwikkeling wordt benut. Deze masteropgeleide leraren spelen ook een belangrijke rol bij 

studiedagen en professionaliseringsactiviteiten, waardoor externe experts (en intern begeleiders) 

minder nodig zijn of een andere rol krijgen.  

Het feit dat een groot deel van de leraren een deeltijdaanstelling heeft maakt de organisatie van 

de dialoog en de samenwerking extra complex. Hoewel de werkdruk als hoog wordt ervaren, 

vormt de facilitering van de leraren in de werkgroepen op geen van de scholen een probleem. 

Schoolleiders in het vo (met name team leiders en locatieleiders) en coördinatoren uit het so, die 

gedurende een half jaar hebben gewerkt met de scan onderzoekscultuur en interventiekaarten 

meldden soortgelijke ervaringen. Het traject was voor hen echter te kort om conclusies te trekken 

over de impact van het project op de onderzoekscultuur in de school en de randvoorwaarden 

hierbij. Wel beoordelen ook de schoolleiders (vooral teamleiders) in deze sectoren de 

instrumenten en werkwijze als zeer waardevol.  Mogelijk is het organiseren van de dialoog en 

samenwerking in het vo nog complexer, omdat dat in het po al meer gebruikelijk is door het 

aantal parttimers en de geringere omvang van het team. Aan de andere kant is door het grotere 
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aantal masteropgeleiden het doen van onderzoek en het gebruik van literatuur wellicht 

vanzelfsprekender in het voortgezet onderwijs. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

basisscholen ondersteuning kregen (via de student) bij de uitvoering van het onderzoek door 

pabodocenten. 

 

5  De ontwikkeling van de onderzoekscultuur in vo-scholen door begeleiding van  

onderzoeksgroepen  
In de tweede deelstudie hebben vier vo-scholen gedurende tweeënhalf jaar gewerkt aan de 

onderzoekscultuur, met name door een onderzoeksgroep in te richten. De onderzoeksgroepen 

voerden, begeleid door een lectoraat, design-based research uit gericht op beleidsevaluaties. 

Aangezien het team hierbij nauwelijks was betrokken en vaak alleen achteraf of via de 

mail/nieuwsbrief op de hoogte werd gesteld, was de impact op de professionaliteit van de 

leraren, volgens Godfrey (2017) een van de vier elementen van de onderzoekscultuur, gering. De 

keuze van de onderzoeksthema’s waren afkomstig uit de ontwikkelagenda van het MT, waardoor 

de directe relevantie van de onderzoeksresultaten voor de docenten vaak ontbrak. Hierdoor was 

het draagvlak van de onderzoeksgroep soms gering. Met name de scholen die al ervaren waren 

op het gebied van onderzoek in de school onderkenden dit en wilden de school als lerende 

organisatie bevorderen door het inrichten van werkgroepen (PLG’s) gericht op eigen vragen van 

docenten. De onderzoeksgroep kreeg de aanvullende taak om de PLG’s te begeleiden. De PLG’s 

kwamen in de vo-scholen echter niet goed van de grond, door verschillende oorzaken. Genoemd 

kunnen worden de vrijblijvendheid van de PLG’s, onduidelijkheid op het gebied van taken en 

verantwoordelijkheden, de onduidelijke positionering en gebrek aan ervaring van de 

onderzoeksgroep en praktische problemen op het gebied van roostering en tijd.  

De ontwikkelingen die zijn gerealiseerd blijken onvoldoende geborgd in de scholen. Weliswaar 

houdt het MT in de vier scholen vast aan het maken van meer op basis van onderzoek 

onderbouwde beleidskeuzes. Noch de onderzoeksgroep, noch de PLG’s hebben echter een vaste 

positie gekregen in de scholen. Geconcludeerd kan worden dat de impact van de het project op 

de onderzoekscultuur in de scholen volgens de het model van Godfrey (2018) en op basis van de 

scan onderzoekscultuur beperkt is gebleven. Vermoedelijk is vooral de tamelijk onzichtbare rol 

van de schoolleiders in de vo-scholen hier debet aan. De schoolleiders zorgden wel (tot op zekere 

hoogte) voor facilitering in de zin van taakuren, het uitroosteren van docenten op hetzelfde 

moment en voor scholing (via het lectoraat). Ze vervulden zelf echter geen (zichtbare) 

voorbeeldrol, anders dan dat ze in hun besluiten rekening hielden met de resultaten van de 

onderzoeksgroep. Er is geen sprake van gespreid leiderschap, van innovatie van onderop en van 

het benutten van de inhoudelijke (pedagogisch–didactische) expertise van docenten in het team. 

Met name de dialoogfunctie van onderzoek bleef in de vo-scholen onderbelicht. De schoolleiders 

hebben het belang van onderzoek summier uitgedragen naar het team en expliciteerden hun visie 

op onderzoek in de school daarmee niet. Ook dit ondermijnde de positie van de onderzoeksgroep.  

 

6.2 Conclusies en discussie 

In deze paragraaf gaan we in dieper in op een aantal resultaten, deze worden gepresenteerd aan 

de hand van het kader voor effectieve innovatie in het model van Knoster (1991).  
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Strategie: werken aan de onderzoekscultuur 
In dit onderzoek is getracht de onderzoekscultuur beter te operationaliseren en schoolleiders bij 

de ontwikkeling daarvan praktische handvatten te bieden op basis van het model van Godfrey 

(2017) en het model van de feedbackfunctie en dialoogfunctie (Ros & van den Bergh, 2014). 

Godfrey (2017) benoemt vier pijlers van de onderzoekscultuur: systemische verbondenheid, de 

school als lerende organisatie, de professionaliteit van de leraar en een combinatie van gespreid, 

situationeel en onderzoeksmatig leiderschap. De schoolleiders in deelstudie 1 hebben gewerkt 

aan alle vier pijlers en geven aan dat de cultuur in hun school een enorme ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Zij benoemen dat de organisatiestructuur is aangepast zodat leraren in 

werkgroepen werken aan onderwijsverbetering op een onderzoeksmatige wijze, dat meer 

onderbouwde keuzes worden gemaakt en meer gebruik wordt gemaakt van literatuur, dat er 

meer sprake is van kennisdeling, reflectieve dialoog en collectief leren en dat leraren (de ‘teacher 

leaders’) meer verantwoordelijkheid nemen voor de schoolontwikkeling. Deze ervaringen van 

schoolleiders worden ondersteund door de groei van de scholen op de resultaten van de scan 

onderzoekscultuur en op de vragenlijsten onderzoekende houding en literatuurgebruik ingevuld 

door alle teamleden. Aangezien het hier vooral gaat om zelfevaluatie en het ons niet is gelukt om 

op een betrouwbare manier verbeteringen in het didactisch handelen van het team vast te 

stellen, is vervolgonderzoek interessant naar de invloed van de onderzoekscultuur op het feitelijk 

handelen van de leraren en de verbetering in leerprocessen van leerlingen. Hoewel de scholen op 

alle acht aspecten van de scan onderzoekscultuur vooruit zijn gegaan, kan gesteld worden dat de 

pijler systemische verbondenheid de minste aandacht heeft gekregen, zowel in de scan als in de 

scholen. Het gaat hierbij niet alleen om de verbinding van de beleidsterreinen binnen de school, 

maar ook om de verbinding met andere scholen en kennisinstellingen in partnerschappen en 

netwerken, met als doel gezamenlijk kennis te ontwikkelen (Godfrey, 2017). In een 

vervolgonderzoek zou het belang en de ontwikkeling van deze pijler meer aandacht kunnen 

verkrijgen.  

In deelstudie 1 zien we dat de dialoogfunctie zowel bij de po-scholen als bij de vo-scholen veel 

aandacht heeft gekregen. In de vo-scholen was een belangrijke conclusie op basis van de scan 

onderzoekscultuur dat docenten en initiatieven en werkgroepen te veel geïsoleerd werkten en 

dat de verbinding ontbrak. In deelstudie 2 lag de nadruk vooral op de feedbackfunctie van 

onderzoek. Vervolgonderzoek zou kunnen uitwijzen in hoeverre de dialoogfunctie in het vo 

moeilijker te realiseren is door de omvang van de teams en de huidige werkroutines en cultuur in 

de scholen. 

 

Structuur: Rol van onderzoek en de onderzoeksgroep versus werkgroepen 
Onderzoek heeft in deelstudie 1 en 2 een verschillende invulling gekregen. In deelstudie 1 is meer 

sprake van onderzoeksmatig werken dan van echt onderzoek. De nadruk lag hierbij op het gebruik 

van literatuur (bestaande kennis) en het verzamelen van gegevens in het kader van een goede 

probleemanalyse, om te komen tot een onderbouwd verbetervoorstel. We zien in de po-scholen 

dat het woord onderzoek in eerste instantie afschrikt door de associatie met dikke rapporten en 

complexe, tijdrovende sessies. Naarmate leraren meer ervaring opdeden met het 

onderzoeksmatig werken om tot betere besluiten te komen, ontdekten zij steeds meer de 

voordelen en het belang, waardoor hiervoor teambreed draagvlak ontstond. Het 

onderzoeksmatig werken leidt tot een vertraging, waardoor niet alleen betere keuzes worden 

gemaakt, maar ook keuzes met meer draagvlak en die meer weloverwogen zijn, waardoor meer 
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doorzettingsvermogen ontstaat bij de implementatie. In de vo-scholen van deelstudie 2 is de 

gehele cyclus van design-based research doorlopen, waarbij de onderwijsverbeteringen ook zijn 

geëvalueerd. Onderzoeken van dit niveau zijn complexer, duren langer, vragen meer tijd en meer 

begeleiding. Het gevolg is dat de onderzoeksuitvoering bij slechts een kleine groep leraren ligt en 

de uitvoering meer afhankelijk is van scholing en facilitering. De impact op de onderzoekscultuur 

is daardoor kleiner. In de po-scholen is een bezwaar dat niet systematisch wordt geëvalueerd of 

de verbeteracties leiden tot de gewenste resultaten. De uitdaging voor de werkgroepen in het po 

is gelegen in een evaluatie van de verbeteracties, zonder dat dit de taak wordt van een kleine, 

geïsoleerde onderzoeksgroep.   

 

Cultuur en leiderschap: De rol van de schoolleider 
Het beoogde leiderschap binnen een onderzoekscultuur kan binnen het model van Godfrey 

(2017) worden getypeerd als transformationeel (Kelchtermans & Piot, 2010) gespreid (Jones, 

Harvey, Lefoe, & Ryland, 2012), situationeel (Hersey, Blanchard en Johnson, 2001) en 

onderzoekmatig (Krüger, 2018) leiderschap. De schoolleiders van deelproject 1 hebben zich op 

alle aspecten ontwikkeld: ze stimuleren de professionaliteit van de leraren op verschillende 

manieren, ze leggen verantwoordelijkheid lager in de organisatie en creëren condities daarvoor 

en vervullen een voorbeeldrol. Ook het (belang van) situationeel leiderschap kwam naar voren in 

de analyses. De concrete interventies van de schoolleiders verschilden van elkaar. De 

schoolleiders benadrukten dat interventies alleen ‘werken’ als ze passen bij de: 

- De ontwikkelingsfase van het team (de mate waarin gespreid leiderschap al geïmplementeerd 

is); 

- De werkroutines binnen het team (zoals vergadercultuur, aanspreekcultuur); 

- De taakvolwassenheid van het team (de competenties en motivatie om verantwoordelijkheid 

te dragen) 

- De leiderschapsstijl van de schoolleider (authentiek gedrag). 

Een (extra) voorwaarde voor meer zelfsturende werkgroepen is een duidelijk kader, bestaande uit 

een onderwijskundige visie op schoolniveau met heldere speerpunten, waarbinnen werkgroepen 

keuzes maken. Ook hier dient de schoolleider zorg voor te dragen. Het belang van aansluiten bij 

de werkroutines van het team blijkt bijvoorbeeld uit een van de voorbeelden van de scholen. In 

een van de scholen is ‘de datamuur’, het presenteren van tussentijdse onderzoeksresultaten op 

posters in de lerarenkamer, een groot succes; het leidt tot veel inhoudelijke reflectie en dialoog in 

de pauzes en tijdens de lunch. In een andere school is dezelfde interventie niet succesvol. In deze 

school is het de gewoonte om in de pauze niet over onderwijs te praten, de datamuur wordt 

genegeerd.  

In deelstudie 2 is door het MT in de vo-scholen de nadruk gelegd op het onderzoeksmatig 

leiderschap: het gebruik van data voor onderwijs- en schoolontwikkeling. Het realiseren van meer 

transformationeel leiderschap en gespreid leiderschap is niet goed van de grond gekomen, mede 

wellicht omdat zij hierin onvoldoende zijn ondersteund (één begeleidingsgesprek met het MT per 

jaar, tegen vier a vijf in het po).  

 

Mensen: leerprocessen van leraren en schoolleiders 
In deelstudie 1 heeft de versterking van de professionaliteit van leraren door de schoolleider zich 

vooral gericht op het ontwikkelen van een kritische, onderzoekende houding, het gebruik van 

literatuur, reflectie, samenwerken, dialoog en het geven van feedback. De schoolleiders hebben 
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dit vooral gerealiseerd door ruimte te geven, te stimuleren, gewenst gedrag te bekrachtigen en 

door te coachen. In deelstudie 1 hebben met name de schoolleiders ook veel geleerd, over de 

manier waarop ze gespreid, situationeel, onderzoeksmatig leiderschap kunnen realiseren. In 

deelstudie 2 in het vo heeft de versterking van de professionaliteit van leraren zich vooral gericht 

op onderzoeksvaardigheden van de onderzoeksgroep en soms ook van het team. In het po zijn de 

leraren in de ervaren AOS-en meegenomen in het onderzoek van studenten en daarin begeleid 

door onderzoeksdocenten van de pabo. In beide deelstudies blijkt het belang van een 

masteropleiding, bijvoorbeeld om een rol als kartrekker van een werkgroep te kunnen vervullen. 

Ook de master voor schoolleiders versterkte het leren van de schoolleiders in dit verband. 

 

Middelen: belang van facilitering 
Ook op het gebied van middelen zien we een verschil tussen de po-scholen in deelstudie 1 en de 

vo-scholen in deelstudie 2. In de po-scholen is meestal sprake van lestijden van 8.30 uur tot 14.30 

uur. Daarna is er ruimte voor leraren voor voorbereiding, bijeenkomsten en 

onderwijsontwikkeling. In deze tijd vinden de bijeenkomsten plaats. Bij het plannen daarvan is het 

belangrijk om rekening te houden wie op welke dag werkt, vanwege de vele parttimers. Vaak 

plannen de werkgroepen zelf de bijeenkomsten. De leraren krijgen taakuren (meestal 40 per jaar) 

voor de werkgroepen. Op geen van de scholen is facilitering als probleem genoemd. In de vo-

scholen van deelstudie 2 speelt roostering en facilitering een grote rol. De leraren zijn (als het 

goed is) op hetzelfde moment vrij geroosterd om te overleggen. Op een school werden alle 

leraren vrij geroosterd op dinsdag het eerste uur, maar dit bleek toch niet goed te werken omdat 

het niet aansloot bij hun eigen rooster en een lesuur te kort bleek. Het faciliteren van leraren 

bleek daarbij sterk afhankelijk van externe financiering. Dat het in het vo ook anders kan, laat een 

van de vo-scholen uit deelstudie 1 zien, waarin de leraren in teams veel meer zelfsturend zijn en 

daardoor minder afhankelijk van roosters. 

 

Resultaten: Waarde van de instrumenten 
Binnen het project zijn verschillende instrumenten ontwikkeld: een (aangepaste) scan 

onderzoekscultuur met bijbehorende interventiekaarten, de webtool ‘Onderwijs met Kennis’ voor 

het selecteren, vinden, interpreteren en benutten van literatuur in de eigen context. Daarnaast is 

een instrument ontwikkeld voor werkgroepen om de reflectieve dialoog te bevorderen. Deze is 

gedurende het project ontwikkeld op basis van de audio-opnames van de werkgroepen en is nog 

niet in de praktijk getoetst. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre dit instrument 

daadwerkelijk leidt tot betere reflectieve dialoog in de werkgroepen. 

 

Alle deelnemende schoolleiders in het project, van po, vo en so, zijn van mening dat de scan 

onderzoekscultuur zeer bruikbaar is om in beeld te brengen waar de school nu staat op de 

aspecten van de onderzoekscultuur, prioriteiten te stellen en het ambitieniveau te formulieren. 

Om de scan goed te kunnen gebruiken is voorwaardelijk dat de schoolleider zelf het belang 

onderschrijft van een onderzoekscultuur, waarbij wordt gestreefd naar een lerende organisatie, 

waarin leraren onderbouwde besluiten nemen  en waarin bestaande kennis wordt benut van 

binnen en buiten de organisatie (Godfrey, 2017). De interventiekaarten worden als waardevol 

beoordeeld om inspiratie op te doen voor passende interventies. 
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De schoolleiders uit het po geven daarbij aan dat de scangesprekken en monitorgesprekken erg 

belangrijk waren. Deze hielpen hen om te reflecteren op de eigen rol, bij het maken van keuzes en 

fungeerden tevens als stok achter de deur, waardoor de interventies werden volgehouden. 

Verder onderzoek kan uitwijzen hoe een dergelijke rol van de onderzoeker op een andere manier 

kan worden vervuld, binnen het bestuur of het partnerschap. 

Over de kennisbenuttingstool waren de ervaringen van de schoolleiders en leraren wisselend. 

Voor veel leraren waren de workshops over de tool op dat moment niet nuttig, omdat ze op dat 

moment niet bezig waren met het zoeken naar literatuur. Andere werkgroepen hebben wel 

gebruik gemaakt van het instrument en vonden deze bruikbaar. De tool wordt ook gebruikt in de 

pabo-opleidingen van Fontys en de masteropleidingen en in een nascholingscursus van de NHL. 

De ervaringen met het instrument zijn daarin positief, studenten ervaren de tool als 

ondersteunend. De timing van het instrument lijkt daarmee belangrijk. Schoolleiders zouden deze 

kunnen introduceren op het moment dat een werkgroep literatuur gaat zoeken.  

 

6.3 Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk 

Voor scholen die op een verantwoorde manier zich willen ontwikkelen tot een lerende 

organisatie, willen werken als professionele leergemeenschap, aan onderwijsinnovatie van 

onderop en aan de versterking van de professionaliteit van leraren en schoolleiding, kunnen 

gebruik maken van het instrumentarium om de onderzoekscultuur te versterken: 

- De scan onderzoekscultuur om prioriteiten vast te stellen en het ambitieniveau te bepalen; 

- De interventiekaarten als inspiratiebron voor het maken van een concreet actieplan; 

- De kennisbenuttingstool OnderwijsmetKennis voor het ontwikkelen van vaardigheden om 

literatuur te gebruiken voor onderwijsverbetering; 

- Het dialooginstrument voor het bevorderen van reflectieve dialoog in de werkgroepen. 

Belangrijk hierbij is dat schoolleiders beseffen dat zij het verschil kunnen maken en dat van hen 

niet alleen een actieve rol wordt verwacht, zij dienen ook de achterliggende visie te 

onderschrijven en uit te dragen. Ook dienen zij zich te ontwikkelen in het realiseren van 

transformatief, gespreid, onderzoeksmatig leiderschap.  

 

De schoolleiders gaven aan dat juist kleine interventies, zoals het stellen van kritische vragen, 

grote impact hadden als ze gedurende langere tijd werden volgehouden. Belangrijk is dat 

schoolleiders in dit proces worden ondersteund. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het 

voeren van gesprekken op een structurele basis schoolleiders kunnen helpen bij het reflecteren 

op hun gedrag, en de gevolgen daarvan en het kiezen van vervolgstappen. De gesprekken kunnen 

daarnaast als ‘stok achter de deur’ fungeren, om de focus vast te houden. Bij het gebruik van de 

instrumenten is daarom de rol van de critical friend als cruciaal. Hier ligt mogelijk een rol voor de 

besturen. Tijdens het project bleef de rol van de besturen beperkt tot ‘warme belangstelling’. Zij 

kunnen organiseren dat schoolleiders voor elkaar deze rol spelen of een onafhankelijke persoon 

hiervoor inzetten. Besturen zouden ook meer aandacht aan de onderzoekscultuur in het 

directeurenoverleg kunnen besteden, zodat de het belang van een onderzoekscultuur en 

ervaringen hiermee gedeeld kunnen worden en schoolleiders elkaar feedback kunnen geven. 
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LW Beekman, Den Bosch  Saskia van de Sandt 

KC Westerbreedte, Den Bosch  Marion Leenders en Liesbeth van den Berg 

De Bunders, Oisterwijk  Gerard Molenkamp 

De Evenaar, Oss   Vera Tonino 

De Borne, Tilburg   Monique Aarts 

Starrebos, Hilvarenbeek  Yvonne Mutsaers 

De Schalm, Vught   Gerard de Ronde 

SBO De Piramide, Bladel  André van den Heijkant   

 

Ook danken we de VO scholen die gedurende een kortere periode, maar niet minder 

enthousiast, hebben meegedaan aan het project: Zernike College (Harens Lyceum), 

Wolfsbos  (locatie Groene Driehoek),  Singelland (locatie Drachtster Lyceum), 

Burgemeester Harmsma School, De Nieuwste School, Scalda Entree, Calvijn College en 

Het Stedelijk College Eindhoven.  

 

Tot slot danken we de overige leden van de projectgroep: Ellen Rohaan, Marjan 

Vermeulen, Ria Timmermans, Anne Ter Beek, Hennie Brandsma, Sarah Bergsen, Ania 

Liesting, Emilie Groot, Sem Kusters, Margie Voorzee, Nathalie van den Eerenbeemt en 

Helma de Keijzer. 

 

We zijn trots op de duurzame ontwikkelingen die de scholen hebben doorgemaakt en 

hopen dat deze een inspiratie kunnen vormen, samen met de ontwikkelde instrumenten, 

voor veel andere scholen.  

 

De projectleiding,  

Anje Ros en Linda van den Bergh 

  



98 

 

Bijlage 1: Scan onderzoekscultuur versie 2014 
Ontwikkelscan Onderzoekscultuur 
 

Fase 0  Fase 1  Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Condities 

1. Werkwijze onderzoeksgroep  
De onderzoeksgroep voert praktijkonderzoek uit en draagt zorg voor de implementatie van de resultaten ervan 
 

Er is sprake van 
werkgroep(en) in 
de school, maar 
die werken niet 
onderzoeksmatig. 
Onderzoek wordt 
uitgevoerd door de 
student. 
 

Er is een onderzoeksgroep 
samengesteld, deze is 
gefaciliteerd  en heeft 
duidelijke taken. 
De onderzoeksgroep 
ondersteunt de student: 
- denkt mee; 
- bespreekt regelmatig de 
voortgang. 

+ De onderzoeksgroep 
participeert actief in het 
onderzoeksproces: 
- zorgt voor draagvlak in het 
team; 
- leest literatuur; 
- geeft feedback; 
- zorgt dat resultaten leiden tot 
realistische en concrete 
actiepunten. 

+ De onderzoeksgroep voelt 
zich verantwoordelijk voor het 
onderzoek (student voor de 
rapportage): 
- neemt initiatieven in het 
onderzoek; 
- doet mee met de 
dataverzameling; 
- zorgt voor uitvoering van de 
actiepunten in het hele team. 

+ Voor de onderzoeksgroep is het 
doen van onderzoek 
vanzelfsprekend voor het maken 
van verbetervoorstellen. De groep is 
daarbij niet afhankelijk van de 
student. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat het onderzoek 
zelfstandig wordt voortgezet, ook 
als de student uitvalt.  

2 Draagvlak van onderzoeksgroep  
In de onderzoeksgroep zijn personen vertegenwoordigd op basis van expertise, affiniteit en draagvlak in de school.  
 

Er is nog geen 
onderzoeksgroep 
ingesteld. Ook 
rond de student is 
nog geen 
werkgroep 
geformeerd  

De leden van de 
onderzoeksgroep zijn voor 
de zomervakantie bekend 
en worden geselecteerd op 
basis van affiniteit en/of 
expertise met het 
onderwerp en/of met het 
doen van onderzoek. 

+ De onderzoeksgroep is 
weloverwogen samengesteld. 
Hierin zijn in elk geval 
vertegenwoordigd: 
- lid van MT; 
- leraar in de werkgroep 
rondom het onderzoeksthema. 
Alle leden van de 
onderzoeksgroep hebben 
affiniteit met onderzoek. 

+ In de onderzoeksgroep zijn 
daarnaast ook 
vertegenwoordigd: 
- leraar met ervaring op het 
gebied van onderzoek doen in 
de onderzoeksgroep; 
- (master)opgeleide leraar 
(onderzoeksexpertise). 
 

+ De belangstelling voor de 
onderzoeksgroep is groot, er vindt 
een zorgvuldige selectie plaats.  
De onderzoeksgroep wordt geleid 
door een masteropgeleide 
onderzoekscoördinator (bv MLI). 
Meerdere leden beschikken over 
onderzoeksexpertise en/of willen 
zich verder professionaliseren in 
onderzoek. De leden nemen 
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daarnaast het voortouw bij de 
implementatie van de resultaten. 

3 Betrokkenheid team 
Het hele team is betrokken bij het onderzoek, waardoor draagvlak voor de actiepunten en teamleren ontstaat.  
 

Het team is niet 
betrokken bij het 
onderzoek van de 
student.  

Het team wordt 
geïnformeerd over het 
onderzoeksthema. Na 
afloop worden de 
resultaten en actiepunten 
in het team besproken. 

+ Het team wordt regelmatig 
geïnformeerd over de 
voortgang van het onderzoek 
(staat minstens 3 keer op de 
agenda van 
teamvergaderingen). 
Teamleden kunnen vragen 
stellen en ideeën geven met 
betrekking tot het onderzoek 
en de actiepunten. 

+ Het team toont belangstelling 
voor de voortgang van het 
onderzoek. Het team wordt op 
verschillende manieren (in 
vergaderingen en tussendoor) 
van het onderzoeksproces en 
(tussentijdse) resultaten op de 
hoogte gebracht en is hierin 
geïnteresseerd. Het betreft niet 
alleen informeren, maar het 
team wordt gestimuleerd mee 
te denken. 

+ Het team voelt zich betrokken bij 
het onderzoek. Het onderzoek 
wordt gebruikt om gezamenlijk 
leren in het team te realiseren. Dit 
kan zowel gaan om het delen van 
inzichten uit de literatuur, het 
bespreken van verschillen in  
leraargedrag, het geven van 
feedback, het bespreken van goede 
voorbeelden en het aanscherpen 
van de visie. 

4 Rol schoolleider  
De schoolleider toont een onderzoekende houding, werkt onderzoeksmatig en heeft onderzoek integraal opgenomen in beleid.  
 

De directeur heeft 
weinig bemoeienis 
met het onderzoek 
van de student en 
is zich aan het 
oriënteren hoe 
hij/zij de 
onderzoekende 
houding van 
teamleden kan 
stimuleren.  

De directeur zorgt ervoor 
dat de faciliteiten en 
randvoorwaarden zijn 
geregeld en monitort de 
voortgang. 

+ De directeur of een lid van 
het MT is zelf betrokken bij het 
onderzoeksproces en doet 
actief mee. De directeur straalt 
uit dat hij/zij onderzoek 
belangrijk vindt voor de 
schoolontwikkeling. 
Daarnaast heeft de directeur 
een duidelijke visie op de rol 
van onderzoek en 
onderzoekende houding in de 

+ De directeur stimuleert het 
onderzoek en de 
onderzoekende houding van 
leraren door het stellen van 
(kritische) vragen, door 
waardering uit te spreken en 
toont zich nieuwsgierig. De 
directeur geeft expliciet blijk 
van een onderzoekende 
houding door te verwijzen naar 
literatuur, zelf systematisch 

+ De directeur zorgt ervoor dat het 
onderzoek gekoppeld is aan 
integraal personeelsbeleid 
(gesprekscyclus, 
professionalisering), en 
onderwijskundig beleid. De school is 
een lerende organisatie, wat onder 
andere blijkt uit het feit dat leraren 
zijn georganiseerd in inhoudelijke 
projectgroepen die 
onderzoeksmatig werken. De 
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schoolontwikkeling en draagt 
deze uit. 
 

data te verzamelen om 
antwoord te krijgen op vragen. 

onderzoeksgroep met de student 
maakt hiervan onderdeel uit. 

Feedbackfunctie 

5 Onderzoeksthema en beleid 
Het onderzoeksthema betreft een urgent ontwikkelpunt, waardoor het onderzoek bijdraagt aan beleidsontwikkeling 
 

Het 
onderzoeksthema 
wordt vooral 
bepaald door de 
student met de 
begeleider, in 
overleg met de 
directeur. 
Onderzoek is niet 
vanzelfsprekend in 
de school. 

Het onderzoeksthema 
wordt geformuleerd door 
de directeur, samen met 
de onderzoeksgroep. Het 
onderzoeksthema heeft 
betrekking op het primaire 
proces en is gericht op 
verbetering van het 
handelen van leraren. Het 
onderzoeksthema heeft 
een duidelijke focus (niet 
te breed). 

+ Vooraf is nagegaan of het 
onderzoeksthema aansluit bij 
de behoeften van leraren (het 
is een ervaren knelpunt of 
ontwikkelwens). Het doel van 
het onderzoek en de wijze 
waarop de resultaten gebruikt 
gaan worden is vooraf helder. 
Hierbij wordt rekening 
gehouden met het 
onderwijsconcept en de 
context van de school. 

+ Het onderzoek bouwt voort 
op eerder onderzoek, of eerder 
beleid. Er is sprake van een 
hoog urgentiegevoel: de 
leraren geven aan dat ze de 
resultaten van het onderzoek 
nodig hebben om beter te 
kunnen handelen. De 
beleidsacties vloeien hier 
logisch uit voort. Er worden 
geen ad-hoc oplossingen 
gekozen.  

+ Onderzoek neemt een vaste plek 
in de beleidscyclus van de school in: 
belangrijke onderwijskundige 
beslissingen worden (zo mogelijk) 
vooraf gegaan door onderzoek. Het 
onderzoek en de implementatie van 
de resultaten worden versterkt door 
andere (professionaliserings-) 
activiteiten die op elkaar afgestemd 
zijn, zoals scholing, studiedagen, 
projecten, raadplegen van experts, 
excursies. 
 

6 Onderzoekende houding  
Leraren zijn bereid hun onderwijs te verbeteren, te leren van elkaar, ze reflecteren op hun lessen en maken gebruik van literatuur.  
 

Het reflecteren op 
het eigen gedrag 
en werken aan 
verbetering is voor 
een groot deel van 
het team nog niet 
vanzelfsprekend.  
 

Het grootste deel van het 
team is gericht op het 
steeds verder verbeteren 
van het onderwijs. De 
leraren werken aan de 
eigen ontwikkeling (via 
studiedagen, informeel 
leren op de werkplek en 
reflectie) en zijn bereid 

+ In het team is sprake van een 
open sfeer, een sfeer van 
vertrouwen, waarbij leraren 
zich kwetsbaar op durven 
stellen. Er wordt samen 
gewerkt aan het realiseren van 
onderwijsverbeteringen en 
afspraken worden nagekomen. 
Leraren vragen elkaar om hulp 

+ De leraren stellen elkaar en 
zichzelf kritische vragen. De 
leraren houden hun 
vakliteratuur bij en zoeken 
gericht naar literatuur als ze 
ergens tegenaan lopen. De 
leraren, werken doelgericht en 
opbrengstgericht. Ze 
beschikken daartoe over 

+ De leraren zoeken naar 
onderbouwing (literatuur) voor hun 
aanpak. De leraren gaan 
systematisch na in hoeverre hun 
veronderstellingen kloppen. Ze gaan 
op zoek naar kennis en goede 
voorbeelden in de eigen school en 
in andere scholen of andere 
organisaties.  
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hierin te investeren. 
Leraren reflecteren op hun 
eigen lessen.  

bij het verbeteren van hun 
onderwijs. Leren van elkaar is 
voor vanzelfsprekend. 

voldoende 
onderzoeksvaardigheden en 
evalueren de resultaten van 
hun onderwijs systematisch. 

Ze observeren regelmatig bij elkaar 
in de klas, of bespreken samen 
video-opnames van eigen lessen om 
hun handelen te verbeteren. 

Dialoogfunctie 

7 Professionele dialoog  
Leraren voeren diepgaande gesprekken over het onderwijs gericht op verbetering van het handelen 
 

Tot echte dialoog 
over inhoudelijke 
thema´s komt het 
nog weinig in het 
team. Veelal gaat 
het gesprek over 
organisatorische 
zaken. Er wordt 
weinig diepgang 
bereikt. 

Op studiedagen worden 
inhoudelijke thema’s 
besproken, waarbij op een 
constructieve manier 
gediscussieerd wordt. Alle 
leraren komen daarbij 
eerlijk voor hun mening 
uit, ze gaan respectvol met 
elkaar om.  

+ De leraren voeren tussen de 
lessen door en na schooltijd 
veel inhoudelijke gesprekken, 
waarbij ze reflecteren op de 
kwaliteit van hun onderwijs, 
gericht op verbetering daarvan. 

+ De gesprekken tussen leraren 
hebben veel diepgang, doordat 
ze gevoed worden door 
literatuur en door (eigen) 
onderzoeksresultaten. Door 
deze gesprekken wordt de 
gezamenlijke visie op onderwijs 
vertaald in concreet gedrag. 
 De leraren hebben 
verschillende inhoudelijke 
specialisaties, waarvoor 
opleidingen zijn gevolgd. Zij 
maken gebruik van elkaars 
expertise. 

+ De leraren durven elkaar ook om 
feedback te vragen en (ook 
ongevraagd) feedback te geven over 
de manier van lesgeven. Ook minder 
positieve aspecten komen daarbij 
aan bod. Leraren spreken elkaar aan 
op gedrag dat verbeterd kan 
worden. De gezamenlijke visie op 
onderwijs wordt hierdoor 
voortdurend aangescherpt. 

8 Visieontwikkeling en kennisdelen 
De school heeft zich ontwikkeld tot een lerende organisatie. De school deelt kennis en ontwikkelt gezamenlijk kennis met alle partners. 
 

Onderzoek wordt 
door het team nog 
niet als middel tot 
schoolontwikkeling 
ingezet. De school 
start met visie-

Onderzoek wordt in de 
visie van de school als een 
belangrijk middel gezien 
voor schoolontwikkeling, 
waarbij zowel de 
feedbackfunctie als 
dialoogfunctie van 

+ De leraren (inclusief alle 
studenten) weten wat 
onderzoek in de school 
betekent, en onderschrijven het 
belang hiervan voor de 
schoolontwikkeling. De school 
heeft een gedragen visie op het 

+ De leraren communiceren 
met elkaar over de kennis die is 
opgedaan uit eigen onderzoek, 
door het lezen van literatuur en 
via partners en  ouders. De 
school zoekt hoe zij verbinding 
kan leggen en samen kan 

+ De visie op leren vertaalt zich door 
op alle niveaus in de organisatie, 
waarbij onderzoekend handelen een 
belangrijke rol speelt. Dit blijkt uit 
het feit dat de school:  
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ontwikkeling 
hierover. 

onderzoek wordt 
nagestreefd. In het beleid 
van de school is zichtbaar 
dat zij zich actief 
ontwikkelt tot een 
professionele 
leergemeenschap. Het 
bestuur ondersteunt de 
ontwikkeling van 
onderzoek in de school. 

leren van kinderen, het leren 
van leraren en het leren van de 
organisatie als geheel. Er wordt 
planmatig gewerkt aan de 
verdere ontwikkeling van de 
onderzoekscultuur. 
De ontwikkeling van de 
onderzoekscultuur in de school 
is regelmatig bespreekpunt met 
het bestuur. 

werken met andere scholen op 
het gebied van onderzoek en 
het werken aan een 
onderzoekscultuur. Ook zoekt 
de school contact met experts 
buiten de school over het 
onderzoeksthema. Resultaten 
worden gedeeld met ouders en 
partners. 
Het bestuur denkt actief mee in 
de kennisontwikkeling. 

- de betekenis van onderzoek in de 
school beschrijft in documenten 
(zoals schoolgids, website); 
- kennis deelt en publiceert over de 
onderzoeksresultaten; 
- actief zoekt actief naar contacten 
met andere scholen en 
kennisinstellingen en maakt deel uit 
van kennisnetwerken+ 
- zich verantwoordelijk voelt om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
een onderzoekscultuur in andere 
scholen in het bestuur en in de wijk. 
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Bijlage 2 Interventiekaarten 

Interventiekaart 1. Werkwijze onderzoeksgroep                                                                                                  
De onderzoeksgroep voert praktijkonderzoek uit en draagt zorg voor de implementatie van de resultaten ervan. 
 
Organisatie 

 Onderzoeksgroep inrichten (aandacht voor inhoudelijke expertise, onderzoeksexpertise en continuïteit). 

 Onderzoeksgroep faciliteren (tijd). 

 Onderzoeksgroep faciliteren (overlegruimte). 

 Inroosteren overleg onderzoeksgroep in jaarplanning. 

 Geven van een duidelijke opdracht / vraag. 

 Vanaf de start al aandacht vragen voor de implementatie van de (tussen)resultaten. 

 Inbedding van de onderzoeksgroep in de school, o.a. door koppeling met andere werkgroepen. 

 Organiseren van onderzoeksbegeleiding / expertise: helderheid in rollen. 

 
Cultuur 

 Een planmatige en onderzoeksmatige aanpak vragen van alle werkgroepen / projectgroepen: duidelijke doelen, concrete beoogde opbrengsten, heldere 

kaders en een tijdpad. Vragen om onderbouwing met literatuur en/of good practices van andere scholen.  

 Het doel van onderzoeksgroep goed communiceren binnen het hele team (zij leveren kennis en inzicht op, leidend tot een actieplan, vaak om het 

onderwijskundig handelen te verbeteren). 

 Onderzoeksgroep verantwoordelijkheid geven voor het ontwikkelen van een onderbouwd actieplan voor het (sub)team (gericht op het onderwijskundig 

handelen). 

 Actief monitoren en evalueren van het proces en de uitkomsten. 

 Belang van onderzoeksgroep benadrukken en uitstralen in het team. 

 Ethische aspecten bij dataverzameling en rapportage bespreken met de onderzoeksgroep en het team. 
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Interventiekaart 2. Draagvlak van onderzoeksgroep                                                                                              
In de onderzoeksgroep zijn personen vertegenwoordigd op basis van expertise, affiniteit en draagvlak in de school.  
 
Organisatie 

 In kaart brengen van expertise van alle teamleden (inhoudelijk, onderzoek, opleiding). 

 Leraren expliciet inzetten op basis van hun expertise, ook in de onderzoeksgroep. 

 In kaart brengen van draagvlak van teamleden (informal leadership). 

 Draagvlak van leraren expliciet benutten, ook in de onderzoeksgroep. 

 In kaart brengen van affiniteit met onderzoek teamleden. 

 Zorgen voor zowel continuïteit, als vernieuwing in de onderzoeksgroep. 

 Zorgen voor een kartrekker of coördinator van de onderzoeksgroep met voldoende competenties. 

 Eigen rol in de onderzoeksgroep bespreken (bewaken van de focus en de relatie met de visie en het onderwijsconcept van de school, critical friend, 

communicatie naar het team).  

 (Gesprekken over) een kartrekker / coördinator van de onderzoeksgroep: stimuleren van het volgen van een Master, bv MLI. 

 Organiseren van onderzoeksbegeleiding / expertise: helderheid in rollen. 

 
Cultuur 

 Belang van onderzoek in de school bespreken met het team. 

 Zorgvuldige communicatie over de bemensing van de onderzoeksgroep. 

 Individuele gesprekken met de leden van de onderzoeksgroep over hun rol en verwachtingen. 

 Eigen onderzoeksvaardigheden, onderzoekend handelen, uitstraling. 

 Onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding van teamleden waarderen en bevorderen. 
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Interventiekaart 3. Betrokkenheid team               
Het hele team is betrokken bij het onderzoek, waardoor er draagvlak voor de actiepunten en teamleren ontstaat. 
 
Organisatie 

 Onderzoek op de agenda van teamoverleg en bouwoverleg zetten. 

 Leraren laten meedenken met strategische keuzes gedurende elke fase van het onderzoek (1. Wat is precies het probleem en waarom? 2. Wat leren we 

uit de literatuur en hoe zit dat bij ons? 3. Wat is de zeggingskracht van de (te verzamelen) gegevens? 4. Wat is de betekenis van de uitkomsten? 5. welke 

conclusies en acties verbinden we hieraan? 6. Wat wordt ons actieplan?). 

 Een zichtbaar platform bieden voor (tussen)uitkomsten. (b.v. aan de muren van de lerarenkamer, op de digitale werkruimte) 

 
Cultuur 

 Belang uitstralen van onderzoek in de school als middel voor schoolontwikkeling en onderwijsverbetering. 

 Bewaken dat respectvol met onderzoeksgegevens (over collega’s) wordt omgegaan, zodat er een veilig klimaat is. 

 Kritische vragen van leraren waarderen en stimuleren. 

 Leraren vragen input te leveren op basis van hun expertise en/of ervaringen. 

 Zorgdragen voor een constructief overlegklimaat. 

 Expliciet vragen naar instemming en draagvlak voor volgende stap in het onderzoek. 

 Leraren aanspreken op hun actieve bijdrage. 

 Individuele gesprekken met leraren die zich onttrekken of weerstand vertonen tegen het onderzoek(sthema). 
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Interventiekaart 4. Rol schoolleider                
De schoolleider toont een onderzoekende houding, werkt onderzoeksmatig en heeft onderzoek integraal opgenomen in beleid.  
 
Organisatie 

 Zelf onderzoeksmatig gedrag vertonen door: 

 gegevens te verzamelen n.a.v. vragen, klachten of verbeterpunten, om meer zicht te krijgen op het probleem; 

 expliciet gebruik van literatuur om keuzes te onderbouwen; 

 leerlingresultaten te (laten) analyseren en hier consequenties aan verbinden; 

 expliciet afspraken/verbeteracties te evalueren. 

 Zelf voldoende onderzoeksvaardig zijn om het onderzoeksproces te kunnen volgen en op waarde te kunnen schatten . 

 Inhoudelijke werk- of projectgroepen organiseren, waarbij je vraagt om onderzoeksmatig werken. 

 Onderwijskundige beleidskeuzes worden (zo mogelijk) mede genomen op basis van eigen onderzoek en literatuur. 

 Onderzoek en de onderzoekende houding is onderdeel van functioneringsgesprekken met leraren. 

 Onderzoeksvaardigheden en de onderzoekende houding zijn onderdeel van het integraal personeelsbeleid. 

 Onderzoek speelt een rol in de kwaliteitszorg van de school. 

 
Cultuur 

 Zelf een duidelijke visie hebben op de rol van onderzoek in de school. 

 Zelf een onderzoekende houding tonen door zelfkritisch te zijn, nieuwsgierigheid te tonen naar hoe iets zit, wat werkt, nauwkeurigheid, gebruik van 

bronnen, bereidheid om andere perspectieven in te nemen, een lerende houding aannemen. 

 Vragen naar onderbouwing. 

 Kritische, inhoudelijke vragen stellen. 

 Waarderen van leraren die een onderzoekende houding laten zien. 

 Stimuleren van kennis delen en leren van elkaar binnen de school. 

 Stimuleren om expertise van buiten te betrekken en te leren van/met andere scholen. 
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Interventiekaart 5. Onderzoeksthema en beleid          
Het onderzoeksthema betreft een urgent ontwikkelpunt, waardoor het onderzoek bijdraagt aan beleidsontwikkeling. 
 
Organisatie 

 Met leraren nagaan op welke aspecten het onderwijs nog verbeterd kan worden, bijvoorbeeld op basis van analyse van toetsgegevens, analyse van het 

inspectierapport, klachten (of kritische opmerkingen) van ouders, enquêtes, vergelijking met andere scholen, etc. 

 Klasbezoeken organiseren om na te gaan welke verbeterpunten er zijn en welke kwesties leven bij de leraren. 

 Inventarisatie van mogelijke onderzoeksthema’s bespreken met het team om de urgentie van de thema’s te polsen. 

 Analyse van de beleidsthema’s van de school (en/of het bestuur) en verkenning van de mogelijke rol van onderzoek daarbij. 

 Zorgen voor voldoende focus binnen het onderzoeksthema. 

 (Laten) opstellen van een concreet actieplan op basis van de aanbevelingen van het onderzoek: doelen, acties, verantwoordelijken en betrokkenen, 

tijdpad, evaluatie, facilitering. 

 Opnemen van de manier van onderzoeksmatig werken in het schoolplan. 

 Verschillende verbeteractiviteiten worden op elkaar afgestemd, zodat ze elkaar versterken (zoals onderzoek, scholing, studiedagen, projecten, raadplegen 

van experts, excursies, etc.). 

 Er is een meerjarenonderzoekplan: meerdere jaren achter elkaar aandacht voor hetzelfde thema, met een planning op basis van speerpunten. 

(Bijvoorbeeld jaar 1: opvattingen en handelen van leraren worden in kaart gebracht, jaar 2: ontwikkeling en pilot interventie, jaar 3: implementatie en 

evaluatie van de interventie). 

Cultuur 
 Gesprek aangaan met leraren over waar ze tegenaan lopen bij (het verbeteren van) het onderwijs. 

 Keuze voor onderzoeksthema bespreken met het team en de uiteindelijke keuze uitleggen aan het team. 

 Focus op speerpunten van de school duidelijk maken voor het hele team en ook de rol van onderzoek daarbij. 

 Ad hoc oplossingen en keuzes vermeden. Indien ze genomen zijn worden ze besproken.  
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Interventiekaart 6. Onderzoekende houding               
Leraren zijn bereid hun onderwijs te verbeteren, te leren van elkaar, ze reflecteren op hun lessen en maken gebruik van literatuur.  
 
Organisatie 

 Organiseren en faciliteren van het leren van elkaar, bijvoorbeeld kijken bij elkaar in de klas, waarbij gericht geobserveerd wordt. 

 Zelf literatuur inbrengen en van de leraren vragen om dit te doen. 

 Gezamenlijk evalueren van lessen, het gezamenlijk analyseren en/of bespreken van de leerlingresultaten.  

 Ruimte bieden voor kennisdeling, bijvoorbeeld door collega’s die een opleiding volgen of een scholing hebben gedaan te laten vertellen. 

 Het bespreken van goede voorbeelden, stimuleren van het zoeken / inbrengen van goede voorbeelden. 

 Expliciet feedback (laten) vragen aan leerlingen, ouders en collega’s. 
 

Cultuur 
 Leraren stimuleren om: 

 gebruik te maken van elkaars expertise; 

 kritisch te kijken naar toetsresultaten, leidend tot verbeteracties; 

 lessen te evalueren, leidend tot verbeteracties; 

 problemen in te brengen waar ze tegenaan lopen; 

 literatuur te gebruiken om hun handelen te verbeteren; 

 na te gaan of hun aannames kloppen. 

 Leraren kritisch bevragen op hun veronderstellingen en aannames. 

 Kritisch vragen stellen die leraren uitdagen om te reflecteren, kritisch na te denken, informatie te zoeken, in gesprek te gaan/  

 Weet je dat zeker? 

 Geldt dit ook voor …? 

 (Hoe) heb je dit gecheckt? 

 Waar baseer je dat op? 

 Hoge (maar realistische) verwachtingen te uiten, zowel van de leerlingen en leerlingresultaten als van de leraren zelf. 

 Zorgen voor een open sfeer en vertrouwen 
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Interventiekaart 7. Professionele dialoog                      
Leraren voeren diepgaande gesprekken over het onderwijs gericht op verbetering van het handelen 
 
Organisatie 

 organiseren van dialoog (inhoudelijk overleg tussen leraren over het onderwijs (leraargedrag)) 

 feedback op elkaar organiseren 

 organiseren van projectgroepen ìn het kader van onderwijsverbetering: 

 elke projectgroep heeft een duidelijk doel en is tijdelijk; 
 elke projectgroep koppelt regelmatig terug aan het team, waarin leerervaringen en keuzeprocessen worden gedeeld; 
 binnen de projectgroepen wordt literatuur bestudeerd en zo nodig aanvullende gegevens verzameld (onderzoek); 
 binnen de projectgroepen participeren bij voorkeur ook studenten. Dit is niet alleen heel leerzaam voor hen, zij kunnen ook een ‘frisse blik van buiten’ en 

recente inzichten vanuit hun opleiding inbrengen. 
 
Cultuur 

 zorgdragen voor een open cultuur: gebaseerd op vertrouwen, waar iedereen zichzelf kan zijn, problemen worden besproken 
 spanningen, meningsverschillen bespreekbaar maken 
 respect voor elkaar waarborgen 
 omgangsregels voor overleg met elkaar bespreken 
 verschillen tussen leraren erkennen en waarderen 
 gebruik (laten) maken van de verschillende expertises van collega’s 
 bespreken hoe goede feedback kan worden gegeven 
 stellen van kritische vragen (opbouwend, gericht op verdieping en verbetering)  
 waardeer leraren die kritische vragen stellen en hun eigen onderwijs ter discussie durven te stellen. 
 in de dialoog de link leggen naar de visie en het onderwijsconcept van de school: uit welk gedrag blijkt dit, wat verstaan we er precies onder? 
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Bijlage 1 bij interventiekaart 7                 
 
De kwaliteit van de dialoog is groter als: 

 De leraren hun focus hebben op het verbeteren van het onderwijs en daarmee op de leerprocessen van leerlingen. 
 Er input is van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. 
 Er input is vanuit het eigen onderzoek naar het huidige en het gewenste gedrag in de klas en/of de wensen en opvattingen van leraren, leerlingen en/of 

ouders. 
 Er reflectie plaatsvindt op wat goed gaat, wat nog beter kan en wanneer hierbij gezocht wordt naar oorzaken en verklaringen. 

 
Aandachtspunten voor leraren die de kwaliteit van de dialoog willen versterken: 

 Check voortdurend of je elkaar goed begrijpt: vaak verstaan leraren heel verschillende dingen onder begrippen als: zelfstandig werken, feedback, 
coachende rol of differentiëren. 

 Ga steeds samen na: is deze bewering ‘bewezen’ (hebben we gecontroleerd of dit echt zo is) of is dit een ‘onderbuikgevoel’: heel veel beslissingen 
worden genomen op basis van een onderbuikgevoel, terwijl dit in de praktijk lang niet altijd blijkt te kloppen. 

 Lees vakliteratuur over het thema en bespreek kritisch: zien wij dit ook bij onze leerlingen, wat zijn onze ervaringen, hoe kunnen we dat verklaren? 
 Kijk bij elkaar in de klas (met gerichte vragen). Als dit moeilijk te realiseren is, laat iemand (een student, de conciërge) video-opnames maken van een 

les en bespreek deze opnames gezamenlijk.  
 Wees niet snel tevreden, stel elkaar voortdurend de vraag of alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen (ook de middengroep die niet zwak of juist hoog 

scoort). 
 
Ten aanzien van onderzoek in de school: 

 Betrek zo veel mogelijk teamleden bij de dialoog over het onderzoek. 
 Geef de opinieleiders binnen het team een rol en verantwoordelijkheid in het gesprek over het onderzoek. 
 Laat zien dat het onderzoeksthema en het onderzoek belangrijk zijn voor de school en op welke manier het benut wordt. 
 Verdiep je zelf ook inhoudelijk in het thema en gebruik de juiste begrippen. 
 Zorg dat de teamleden inhoudelijk goed geïnformeerd zijn over het onderzoek. 
 Betrek eventueel een externe (onderzoeker of inhoudsdeskundige) bij de dialoog en stimuleer hem/haar kritische vragen te stellen. 
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Bijlage 2 bij interventiekaart 7                             
                                                                                                                                                                                                                
De kwaliteit van de dialoog tijdens onderzoek kan worden gestimuleerd door het stellen van reflectieve vragen in iedere fase van het onderzoek. Deze vragen kunnen 
gesteld worden door iemand van de onderzoeksgroep, door iemand van het management of door iemand anders binnen het team. Bij elke fase van het onderzoek passen 
andere vragen die de aanzet kunnen geven tot dialoog. Hieronder vind je voorbeelden per onderzoeksfase:  

Onderzoeksfase Voorbeeldvragen in het kader van de reflectieve dialoog 

Probleemanalyse Wat is de oorzaak van dit probleem (of verbeterwens)? 
Wie ervaart dit probleem? 
Hoe ernstig is het probleem? 
Wat zijn mogelijke oorzaken? 
Wat is al geprobeerd om het probleem op te lossen? 
Welke extra informatie hebben we nodig om het probleem op te lossen? 

Literatuurstudie Wat houden de kernbegrippen van het probleem precies in? 
Komt de gevonden literatuur overeen met onze visie op onderwijs? 
Komt de gevonden literatuur overeen met onze ervaringen?  
Geven we onderwijs op een volgens de literatuur effectieve manier? 
Welke verschillen zijn er tussen leraren? 

Onderzoeksopzet Wie moeten we bevragen of observeren, hoe vaak?  
In hoeverre is de situatie/persoon representatief? 
Krijgen we op deze manier een betrouwbaar beeld? 

Resultaten In hoeverre komen de resultaten overeen met onze verwachtingen? 
Wat betekenen deze resultaten voor ons?  

Conclusies en 
aanbevelingen 

Wat kunnen verklaringen zijn voor de bevindingen? 
Is extra onderzoek nodig? 
Welke verbeteracties zijn nodig? 
Wie voert deze uit en wie gaat deze evalueren? 
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Interventiekaart 8. Visieontwikkeling en kennisdelen             
De school heeft zich ontwikkeld tot een lerende organisatie. De school deelt kennis en ontwikkelt gezamenlijk kennis met alle partners. 
 
Organisatie 

 Organiseren van leren van elkaar intern en met andere scholen, bijvoorbeeld op bestuursniveau. 

 Organiseren van visie-ontwikkelingsbijeenkomsten over goed onderwijs. 

 Organiseren van visie-ontwikkelingsbijeenkomsten over schoolontwikkeling, de rol van onderzoek, de ontwikkeling van een onderzoekende houding. 

 Het uitvoeren van klassenbezoeken en het bespreken van de observaties in het licht van de visie van de school. 

 Het delen van kennis over het eigen onderzoeksthema’s met partners: ouders, andere scholen, zorgpartners, kennisinstellingen, etc. 

 Innoveren op een projectmatige, planmatige en onderzoeksmatige manier. 

 Heldere schriftelijke communicatie over de visie op het leren van leerlingen, leraren en de school als organisatie. 

 
Cultuur 

 Visie op onderwijs en schoolontwikkeling (met behulp van onderzoek) steeds verbinden aan concrete situaties. 

 Gesprekken met het team over persoonlijke waarden; wat vinden ze belangrijk in hun omgang met leerlingen en welke doelen willen ze behalen. 

 Individuele gesprekken met leraren over hun visie op onderwijs en hoe deze zich verhoudt tot het onderwijsconcept en de visie van de school. 

 Uitdragen van de visie van de school in woorden en gedrag door alle teamleden. 

 Gesprekken in het bestuur / directeurenoverleg over de visie op leren en op de rol van onderzoek en de ontwikkeling van een onderzoekende houding. 
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Bijlage 3 Dialooginstrument 

Dialooginstrument 
Instrument voor de versterking van de kwaliteit van de dialoog in werkgroepen  

 

 

 

 

 

Anje Ros, Helma de Keijzer en Linda van den Bergh, juni 2018. 

 

 

                                 

Instrument voor de versterking van de kwaliteit van de dialoog in werkgroepen  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLhraI-dXbAhXCZVAKHRRaBY0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gerbenwelling.nl/meer-dialoog-in-de-politiek-leidt-tot-meer-verbinding-in-de-samenleving/&psig=AOvVaw12aeO1sfnI1E4BxaD6SPJV&ust=1529161612186443
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Het belang van een reflectieve dialoog 
Onder een reflectieve dialoog verstaan we een gesprek tussen leraren over het onderwijs, met als 

doel het onderwijs te verbeteren, waarbij de huidige en gewenste manier van handelen kritisch 

wordt besproken. Door met elkaar van gedachten te wisselen, te reflecteren op eigen handelen 

en de effecten daarvan, en door te komen tot nieuwe inzichten, ontwikkelen zij tevens een 

onderzoekende houding. De diversiteit aan kennis, ervaring en inzichten van de leraren zijn 

verrijkend voor het voeren van een goede dialoog en nodigt uit om (praktijk) kennis te 

expliciteren en te bevragen. Dit dialooginstrument is bedoeld voor groepen leraren binnen een  

team  die samenwerken aan het verbeteren van onderwijs op een specifiek thema (vaak 

genoemd: werkgroepen, projectgroepen, leerteams, vakgroepen, PLG’s, etc.) die meer diepgang 

in de dialoog willen brengen. 

 

Doel 
Dit instrument is ontwikkeld in het kader van het NRO-project ‘Kennisbenutting in onderzoekende 

scholen’ (Ros & Van den Bergh, 2018). Het is gebaseerd op een literatuurstudie over reflectieve 

en kritische dialoog in teams en op basis van de analyse van geluidsopnames en observaties in 

werkgroepen van basisscholen die deel hebben genomen aan dit project.  

Het doel van het instrument is het ondersteunen van leraren in werkgroepen  bij het aanpassen 

van hun manier van overleg, zodat: 

- Zij meer inzicht krijgen in elkaars opvattingen, elkaar meer gaan waarderen en elkaars 

expertise benutten; 

- Tot beter onderbouwde besluiten komen door zorgvuldige afwegingen en meer benutting 

van bestaande kennis; 

- Hun onderzoekende houding verbeteren, door betere analyse, reflectie en evaluatie. 

Een voorwaarde voor het verder ontwikkelen van de reflectieve dialoog is dat leraren in de 

werkgroep elkaar vertrouwen en respecteren. 

 

Werkwijze voor werkgroepen  
Het dialooginstrument bestaat uit zes kaarten die elk horen bij een aspect van een reflectieve 

dialoog. Kies een aspect uit waar jullie aan willen werken en bekijk de kaart. Je kunt hierbij het 

volgende stappenplan volgen: 

- Bekijk de theoretische achtergrond en bespreek het belang ervan voor jullie werkgroep; 

- Bekijk de typering van het gesprek en de voorbeelduitspraken en ga na in welke mate en 

op welke wijze deze kenmerken voor jullie dialoog van toepassing is; 

- Ga na wat jullie anders of beter kunnen doen en formuleer één of enkele doelen en welke 

afspraken je hierover kunt maken. Hiervoor zijn ook tips opgenomen. 

- Herhaal aan het begin van elke volgende bijeenkomst even kort de 

afspraken/voornemens en evalueer aan het eind of de afspraken ook nagekomen zijn en 

de doelen zijn gerealiseerd. 

 

Werkwijze voor coaches of schoolleiding 
Het dialooginstrument kan ook gebruikt worden als hulpmiddel om na te gaan in welke mate er 

sprake is van reflectieve dialoog in de werkgroepen en om hen te ondersteunen bij het verder 

ontwikkelen ervan. Het volgende stappenplan kan daarbij behulpzaam zijn. 

- Bespreek met een werkgroep met welk doel je een bijeenkomst van hen wil bijwonen. 

Het accent ligt daarbij op professionalisering en ondersteuning. Zorg ervoor dat de 

situatie veilig voelt voor leraren. 

- Lees het instrument vooraf goed door. 
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- Geef aan dat je je niet met de inhoud van het gesprek zal bemoeien en laat dit ook uit je 

lichaamshouding blijken. 

- Luister eerst ongeveer 20 minuten goed naar het gesprek. Maak daarna per aspect 

aantekeningen over wat goed gaat en welke verbeterkansen je ziet. 

- Kies 1 tot 3 verbeterpunten uit en een even groot aantal sterke punten. Geef direct na de 

bijeenkomst je waarnemingen aan de groep, zonder hierbij namen te noemen. Zorg er 

daarbij voor dat leraren zich niet gaan verdedigen of discussies gaan herhalen, houd het 

gesprek op meta-niveau.  

- Help de groep om zelf enkele verbeterdoelen en acties te formuleren (zie hierboven). 

 

Meer informatie 
Dit product komt voort uit het onderzoeksproject ‘Kennisbenutting in Onderzoekende Scholen’. 

Dit wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Meer 

informatie kun je vinden in het themanummer van de Nieuwe Meso, juni 2018 jaargang 5 

nummer 2, getiteld: Focus op de onderzoekscultuur in school en de rol van de schoolleider. 
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Dialoogaspect 1 Open staan voor andere perspectieven  
Vanuit een open houding vragen naar meningen en opvattingen van collega’s en open staan voor 

andere ideeën. 

 

Toelichting 

Voor leraren die samenwerken in een werkgroep, zijn verschillen in opvattingen, meningen en 

ervaringen een belangrijke voorwaarde om van elkaar te leren. Een menselijke eigenschap is het 

zoeken naar bevestiging van wat je zelf denkt en van wat je zelf hebt ervaren. Je bent daardoor 

geneigd om wat sneller voorbij te gaan aan andere opvattingen of andere feiten en ervaringen. 

Toch kun je juist heel veel leren van andere inzichten en ervaringen. Dat kan je op andere ideeën 

brengen hoe je iets aan kunt pakken. Het kan je ook helpen om het gedrag van de anderen beter 

te begrijpen en ervoor zorgen dat jullie elkaar meer gaan waarderen.  Soms denk je dat je iemand 

begrijpt, maar redeneer je daarbij vanuit je eigen perspectief. Als je doorvraagt op wat de ander 

bedoelt wordt vaak duidelijk vanuit welke waarden en intenties iemand handelt. Het is daarom 

belangrijk om juist als iemand iets anders zegt of doet dan jij zou zeggen of doen hierop door te 

vragen en verschillen te benoemen en te willen begrijpen.  

 

Typerend gedrag 

- Vragen naar meningen van collega’s  

- Doorvragen wat ze precies bedoelen 

- Waardering laten blijken voor andere opvattingen 

- Elkaars expertise waarderen  

 

Voorbeeldvragen en uitspraken 

- Wat vind jij ervan? 

- Wat bedoel je precies?  

- Waarom vind je dat? Kun je dat toelichten? 

- Maar misschien denk jij er heel anders over? 

- Zo had ik er nog niet naar gekeken.  

- Goed dat je dit inbrengt. 

- Wat kun jij hierover zeggen vanuit jouw expertise op dit gebied? 

 

Tips 

- Luister goed naar wat anderen zeggen en laat elkaar uitspreken. 

- Stel vragen vanuit ‘een open houding’, op een neutrale manier en vermijd suggestieve 

vragen (‘vind jij ook niet dat …?’). Schort je eigen oordeel op.  

- Kijk goed naar lichaamstaal. Sommige collega’s vinden het moeilijk om voor hun mening 

uit te komen als deze afwijkt van de groep. Vraag wat deze collega ervan vindt en 

complimenteer hem/haar voor het nieuwe inzicht of het nieuwe perspectief. 

- Besef dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn om goed met elkaar te kunnen 

samenwerken. Als je van elkaar weet wat iedereen belangrijk vindt en dan helpen de 

verschillende perspectieven juist om goede beslissingen te nemen.  
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Dialoogaspect 2 Reflecteren  
De effectiviteit van huidige werkwijzen, aanpakken en routines ter discussie stellen. 

 

Toelichting 

Reflectie is een belangrijke vaardigheid, waarbij je kritisch kijkt naar je eigen ideeën, opvattingen, 

keuzes en gedrag en jezelf te bevragen op de waarde ervan voor het onderwijs en de leerlingen. 

Gezamenlijke reflectie is een krachtig middel om te bepalen hoe het onderwijs verder kan worden 

ontwikkeld en om los te komen van niet-efficiënte en niet-effectieve routines.  

Reflectieve dialoog helpt om impliciete of onbewuste kennis  naar boven te halen  en om samen 

na te gaan wat goed gaat en wat beter kan door de waarde en effectiviteit van methodes of 

aanpakken na te gegaan. 

 

Typerend gedrag 

- Bespreken van de huidige werkwijze 

- Zich afvragen waarom op een bepaalde manier wordt gehandeld 

- Huidige werkwijze/aanpak evalueren 

 

Voorbeeldvragen en uitspraken 

- Is deze manier van werken wel effectief? 

- Ik ben niet tevreden over de manier waarop we het nu doen, omdat .. 

- Waar ik erg tevreden over ben is … 

- Hoe kunnen we dit verbeteren? 

- Wat zijn de effecten van deze aanpak op het leerproces van de leerlingen? 

- Waarom doen we het op deze manier?  

- Waarom vinden we dit belangrijk? 

- Wat willen we hiermee bereiken voor onze leerlingen? 

- Wat is de waarde ervan voor de leerlingen? 

- Uit de evaluatie blijkt … 

- Krijgen we hiermee betere leerresultaten? 

 

Tips 

- Ga steeds uit van het doel dat met een bepaalde aanpak wordt beoogd, vaak is dat 

gericht op betere leerprocessen voor de leerlingen. Is de aanpak een effectieve en 

efficiënte manier om dit doel te bereiken of zijn er alternatieve aanpakken?  

- Bij tevredenheid en effectiviteit spelen onderliggende waarden een rol (wat vind je 

belangrijk?). Bespreek deze met elkaar. 

- Evalueren kan op veel verschillende manieren: door toetsen, bevragen van leerlingen, 

observeren van gedrag, van producten van leerlingen, bijhouden van tijdsinvesteringen, 

delen van ervaringen, etc. Houd rekening met de voor- en nadelen van elke 

evaluatiemethode. 
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Dialoogaspect 3 Analyseren 
Planmatig een situatie analyseren en evalueren zodat gedetailleerde informatie beschikbaar is om 

goede keuzes te maken. 

 

Toelichting 

In het onderwijs wordt vaak (te) snel gekozen voor een oplossing, zoals een nieuwe methode of 

aanpak, zonder dat er eerst goed nagedacht is over waar de vraag vandaan komt, wat de oorzaak 

van het probleem is, welke kennis uit onderzoek kan bijdragen aan de oplossing en wat echt nodig 

is voor een onderwijsverbetering. Om goede keuzes te maken is het belangrijk om te beschikken 

over goede en gedetailleerde gegevens en niet af te gaan op enkel ideeën en onderbuikgevoelens. 

Dit vraagt om nieuwsgierigheid van leraren naar hoe iets precies zit, bijvoorbeeld door je constant 

af te vragen wat een bepaalde actie van de leerkracht bijdraagt aan de ontwikkeling van de 

leerlingen. Om situaties beter te begrijpen en betere besluiten te kunnen nemen over 

verbeteracties, kunnen leraren systematisch gegevens verzamelen, bijvoorbeeld door leerlingen 

te observeren in bepaalde situaties of door het werk van leerlingen systematisch te bekijken 

volgens een bepaald kader of door toetsresultaten te analyseren, gerichte op mogelijke 

verbeteringen van de onderwijsaanpak. 

  

Typerend gedrag 

- Doorvragen over de aard van een probleem/vraagstuk/werkwijze 

- Vragen/zoeken/geven van meer informatie 

- Mogelijke oorzaken van problemen aandragen 

- Bespreken van de ontwikkeling van leerlingen 

Voorbeeldvragen en uitspraken 

- Welke gegevens hebben we nodig? 

- Wat weten we er nu van? 

- Welke informatie ontbreekt nog?  

- Uit de resultaten blijkt het volgende 

- Ik heb dit nagevraagd bij … en hieruit blijkt … 

- Wat zijn de oorzaken van dit probleem? 

- Hoe heb je dat precies aangepakt? 

- Wat waren de reacties van de leerlingen? 

- Wat zijn jouw ervaringen hiermee? 

- Wie zijn hierbij betrokken? 

- Wat is de rol geweest van alle betrokkenen? 

Tips 

- Stel jezelf en collega’s voortdurend de vraag: weten we dit zeker of is dit een gevoel. 

Denken of weten we dat het zo zit? 

- Probeer je oordeel wat je van een idee of voorstel vindt, uit te stellen, totdat je 

voldoende informatie hebt om je op te baseren. 

- Roep eventueel de hulp van een expert in om gegevens (bijvoorbeeld toetsgegevens) 

goed te analyseren. 
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Dialoogaspect 4 : Onderbouwen van standpunten  
Het vragen en geven van argumenten gegeven voor standpunten en het nemen van besluiten 

genomen op basis van grondige afwegingen. 

 

Toelichting 

Het is belangrijk dat besluiten over onderwijsverbetering goed doordacht en onderbouwd worden 

genomen. Dan zal er ook bij de implementatie meer doorzettingsvermogen zijn, als iets even 

tegenzit of extra inspanning vraagt, omdat leraren echt overtuigd zijn van de waarde en het 

belang van de nieuwe aanpak. Het is daarom belangrijk om de voordelen en nadelen van een 

nieuwe aanpak goed tegen elkaar af te wegen en steeds het doel, gerelateerd aan de visie van de 

school, goed voor ogen te houden. De consequenties voor de leerprocessen van leerlingen zullen 

het zwaarst wegen in de afweging, maar ook andere criteria kunnen een belangrijke rol spelen, 

zoals gebruiksgemak, tijdsinvestering van leraren, (gevraagde) expertise van leraren, kosten, en 

andere randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld benodigde opslagruimte en beschikbaarheid van 

computers of andere devices. Door voor- en nadelen en alternatieven te bespreken, ontwikkelen 

leraren een gezamenlijk kader van wat ze belangrijk vinden, waaraan ze hun eigen handelen 

kunnen spiegelen. 

 

Typerend gedrag 

- Geven van argumenten 

- Voor- en nadelen benoemen/vragen en afwegen 

- Alternatieve oplossingen benoemen 

- Voorwaarden benoemen 

- Doordachte besluiten nemen 

 

Voorbeeldvragen en uitspraken 

- Ik stel voor dat we voor deze aanpak kiezen, omdat … 

- Wat zijn de voordelen en nadelen van beide opties? 

- Als we hiervoor kiezen, dan bereiken we daarmee … 

- Maar we moeten niet vergeten …  

- Als we hiervoor kiezen dan moeten we er rekening mee houden … 

- Uit eerdere ervaringen is gebleken … 

- Alles bij elkaar genomen, stel ik voor … 

 

Tips 

- Voorkom een tunnelvisie (afgaan op een eerste indruk en daar niet vanaf komen). Stel 

vooraf een lijst op met criteria waaraan een nieuwe aanpak moet voldoen en geef daarbij 

aan hoe belangrijk de criteria zijn. Dat helpt bij het kritisch beoordelen van alternatieven. 

- Leg steeds de relatie met de visie van de school en het onderwijsconcept en ga na hoe 

een verbetervoorstel hieraan kan bijdragen. 

- Ga na in hoeverre een nieuwe aanpak is afgestemd op de bestaande routines 

(bijvoorbeeld wat betreft toetsing, overleg tussen leraren, rooster). 

- Vraag collega’s die vaak een afwijkend standpunt innemen, naar hun kritische mening 

over een verbetervoorstel of aanpak. 
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Dialoogaspect 5 Kennis van buiten benutten  
Kennis gebruiken vanuit literatuur, van experts buiten de werkgroep/school of andere scholen 

raadplegen om betere keuzes te kunnen maken.  

 

Toelichting 

De kwaliteit van een dialoog kan worden versterkt als leraren gebruik maken van literatuur en 

deze kritisch met elkaar bespreken. Bij het gebruiken van literatuur is het van belang om de 

gevonden inzichten niet klakkeloos over te nemen, maar kritisch te bekijken of de bron 

betrouwbaar en van goede kwaliteit is of de informatie ook past bij eigen situatie. Het gebruik van 

literatuur draagt ook bij aan een meer genuanceerd taalgebruik (denk aan niveaus van feedback, 

soorten differentiatie, fasen van woordenschatontwikkeling, typen motivaties, etc.). Het zorgt 

ervoor dat kernbegrippen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd door de leraren in de 

werkgroep. Daarnaast kan het nuttig zijn om externe informatie te verkrijgen door experts te 

raadplegen of andere scholen, die al ervaring hebben met een bepaalde aanpak. Ook bij de kennis 

en inzichten die hierbij verkregen wordt, moet kritisch gekeken worden wat wel en niet in de 

eigen situatie past. 

 

Typerend gedrag 

- Literatuur inbrengen 

- Literatuur kritisch bespreken 

- Uitkomsten uit de literatuur vergelijken met de eigen praktijk 

- Vragen stellen aan experts buiten de werkgroep/school 

- Een andere school vragen naar hun ervaringen 

 

Voorbeeldvragen en uitspraken 

- Wie zoekt hier literatuur over, in de context van ons type onderwijs?  

- Wat hebben we gevonden in de literatuur wat voor ons van belang is? 

- Op basis waarvan zegt die auteur dat? 

- Wat komt overeen met onze ideeën/ opvattingen wat juist niet?  

- Zijn er ook onderzoeken waaruit andere conclusies worden getrokken? 

- Hoe kunnen we deze kennis toepassen in onze situatie? 

- Wie kunnen we hierover raadplegen? 

- Welke school heeft hier ervaring mee? Kunnen we die bezoeken? 

 

Tips 

- Gebruik de webtool www.OnderwijsmetKennis.nl. Deze tool is bedoeld als ondersteuning 

bij het zoeken, selecteren, lezen en toepassen van literatuur in de eigen praktijk. 

- Mensen zijn geneigd bevestiging te zoeken voor onze standpunten. Zoek in de literatuur 

ook eens bewust naar kritische geluiden en andere standpunten. 

- Stel bij het bevragen van andere scholen of experts vooraf een aantal interviewvragen op. 

Vraag of je het gesprek mag opnemen, om het later te kunnen uitwerken voor collega’s. 

- Vraag aan andere scholen ook naar problemen die zich bij de implementatie hebben 

voorgedaan en hoe zij daarmee zijn omgegaan. Methodieken, modellen en aanpakken 

worden vaak niet gebruikt zoals ze eigenlijk zijn bedoeld. 

 
 

http://www.onderwijsmetkennis.nl/
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Dialoogaspect 6 Elkaar feedback geven  
Elkaar feedback en hulp geven en vragen op een constructieve manier geven.  

 

Toelichting 

Feedback is één van de meest krachtige middelen om het leren van en met collega’s te 

bevorderen, mits deze feedback goed gegeven wordt. Daarom is het belangrijk om alleen 

(ongevraagde) feedback te geven als de collega daar open voor staat en jouw expertise op dit 

thema respecteert. Feedback geven aan collega’s is echter niet altijd gemakkelijk, omdat leraren 

bang zijn de relatie op het spel te zetten. Goede ‘BKC-feedback’ gaat uit van 3 componenten: 

Bevestigen wat goed gaat; Kritiek op iets wat nog ontbreekt of onvoldoende zichtbaar is; 

Constructieve opmerkingen gericht op ontwikkeling. 

 

Typerend gedrag 

- Feedback vragen 

- Constructieve feedback geven  

- Om hulp vragen 

- Hulp bieden 

 

Voorbeeldvragen en uitspraken 

- Hoe kan ik dit verbeteren? 

- Ik zie dat jij … handelt, met als gevolg … Heb ik dat goed gezien?  

- Ik heb zo gehandeld, wat had ik beter kunnen doen? 

- Dit vind ik lastig, hoe doe jij dat? 

- Dit aspect doe je heel goed, dat aspect kun je nog verbeteren, heb je al eens geprobeerd 

… 

- Collega X kan dat heel goed, heb je al eens bij haar gekeken hoe zij dat doet? 

- Dat probleem heb ik ook eens gehad, wat ik toen heb geprobeerd … 

- Dat probleem heb ik ook, zullen we samen …  

 

Tips 

- Zie feedback als een kadootje, een kans om van te leren. Bedank elkaar voor het geven 

van feedback en de ontvanger voor het vertrouwen. 

- Laat in taalgebruik en non-verbaal gedrag altijd merken dat de feedback los staat van de 

relatie met iemand. 

- Geef feedback op een neutrale manier zonder te oordelen. Geef zo objectief mogelijk 

weer wat je ziet of hoort en check of je interpretatie juist is. 

- Vraag zelf zo specifiek mogelijk om feedback, aan iemand waarvan je vindt dat hij/zij 

hierop expertise heeft. Vraag door als je de feedback niet helemaal begrijpt. 

- Luister vooral als je feedback krijgt, ga jezelf niet verdedigen, ook al denk je dat de ander 

het mis heeft. Wees je ervan bewust dat iedereen altijd vanuit zijn eigen referentiekader 

feedback geeft en dat er geen ‘foute’ perspectieven zijn.  
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Bijlage 4 Casusbeschrijvingen werkgroepen 
 

Casusbeschrijving 1 Differentiatie tijdens taalonderwijs 

1.1 Thema van het expertiseteam en beginsituatie 
Het expertiseteam didactiek van basisschool A richt zich op verbetering van het differentiëren 

tussen leerlingen, door middel van het gebruik van een PDCA-cyclus. De PDCA houdt in dat 

leerkrachten tijdens de lessen observaties noteren op post-it’s en deze in hun groepsmap plakken. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om opmerkingen dat bepaalde leerlingen ergens moeite mee 

hebben, of dat een leerling bijvoorbeeld een moeilijker type sommen kan maken dan verwacht. 

Deze informatie is aanvullend aan het groepsplan en wordt gebruikt om nog beter aan te sluiten 

bij individuele leerlingen.  

De leerkrachten werkten voorafgaand aan de eerste observatie al met de PDCA bij begrijpend 

lezen, spelling en rekenen. Dit jaar hebben de leerkrachten extra tijd gekregen om zich het 

werken met de PDCA goed eigen te maken. Het expertiseteam didactiek gaat zich nu ook op het 

taalonderwijs richten. Groep 4 t/m 8 werkt met een taalmethode waar de meeste leerkrachten 

niet tevreden over zijn. De methode is inmiddels ook uit de handel genomen. De methode is 

zeven jaar geleden aangeschaft, terwijl het expertiseteam een andere methode had geadviseerd. 

Volgend jaar, of het jaar daarna, wordt een andere methode aangeschaft. Het expertiseteam is 

hiermee bezig. 

 

1.2 Werkwijze en ervaringen 
Werkwijze expertiseteams 

Binnen de school wordt gewerkt met expertiseteams ten behoeve van thema’s voor 

schoolontwikkeling. De vijf expertiseteams werken allemaal op een onderzoeksmatige manier. 

Elke leerkracht kan een keuze maken voor een expertiseteam op basis van affiniteit en expertise. 

Ieder expertiseteam werkt met een PDCA, hierin staat beschreven wie wat doet. De leden van een 

expertiseteam doen klassenbezoeken bij de collega’s en coachen hen en nemen het voortouw bij 

onderwijsverbeteringen. Tevens worden analyses en bevindingen van een expertiseteam, indien 

relevant, besproken in de Professionele leergemeenschappen (PLG). De PLG’s zijn de (voormalige) 

bouwoverleggen waar ook op een onderzoeksmatige manier wordt gewerkt en waaraan de 

expertiseteams ondersteunend zijn. De PLG van groep 4 t/m 8 werkte bijvoorbeeld met een 

taalmethode waar de meeste leerkrachten niet tevreden over waren. Het expertiseteam didactiek 

ondersteunt deze PLG om te onderzoeken welke taalmethode geschikt kan zijn. Indien nodig 

worden er door de kartrekkers van de expertiseteams signalen over mogelijke 

problemen/stagnaties in een PLG door gegeven aan de directeur. 

 

Werkwijze van het expertiseteam didactiek 

Het expertiseteam is gestart met drie leden maar heeft gedurende een lange periode gewerkt 

met twee leden. Later zijn er twee nieuwe leden bij gekomen. De beoordeling van de inspectie 

vormde mede de aanleiding voor het expertiseteam om met de PDCA cyclus te werken. Vanuit 

het inspectierapport bleek dat het didactisch handelen van voldoende kwaliteit is, maar dat dit 

door-ontwikkeld kan worden door 1) leerlingen meer actief en interactief te betrekken bij het 

onderwijsaanbod, 2) inzet van coöperatieve werkvormen, 3) adequater omgaan met verschillen 

tussen leerlingen door in te zetten op de denk- en leerstrategie voor zowel minder goede als 



123 

 

goede presteerders. Om aan deze aandachtspunten te werken had het expertiseteam doelen 

gesteld, maar deze bleken vooralsnog niet haalbaar. Door het ontbreken van kennis van de 

didactische leerlijnen ontbrak, vonden de leerkrachten het moeilijk om met de PDCA-cyclus te 

werken. Het expertiseteam heeft daarom zich als doel gesteld de PDCA-cyclus toegankelijk, 

overzichtelijk en laagdrempelig te maken voor alle leerkrachten. Ook hebben zij een structuur 

geboden (praktische uitwerking) om ermee te werken. Het expertiseteam heeft daarin een 

sturende rol genomen, omdat leerkrachten hadden aangegeven behoefte te hebben aan 

duidelijkheid en richting. Ook heeft het expertiseteam een studiedag georganiseerd voor alle 

leerkrachten.  

‘We hebben er als expertiseteam bovenop gezeten. We hebben afspraken gemaakt over dat als er 

een toets is geweest, elke leerkracht een analyse maakt:: wat is er gebeurd?, wat zie je als zwak?, 

en wat zie je als goed?, wat kan anders?  

Het werken volgens de PDCA werd in eerste instantie als grote ballast ervaren, maar we zijn toch 

wel een beetje dwingend en sturend geweest: na elke toets een analyse maken en deze inleveren 

bij de intern begeleider voor feedback. 

Ook ten aanzien van coöperatieve werkvormen heeft het expertiseteam een praktische vertaling 

gemaakt voor de leerkrachten en afspraken over de werkwijze.  

 

Onderzoekende houding 

Binnen het expertiseteam zelf werd de PDCA-cyclus als uitgangspunt genomen om de acties te 

kunnen vaststellen. Er werd steeds gekeken op welke wijze aangesloten kon worden bij de 

behoefte van de leerkrachten om de doelen te realiseren. Op basis hiervan werden verdere acties 

besproken en uitgedacht in het expertiseteam. Toetsgegevens van de 

leerlingen(vaardigheidsscores, CITO) werden gebruikt om de vorderingen van leerlingen te 

kunnen volgen en werd er in literatuur gezocht naar inspirerende voorbeelden voor de praktische 

uitwerking van de analyse voor leerkrachten (door het expertiseteam aangeduid als het ‘menu’). 

Literatuur over vaardigheidsgroei van leerlingen werd daarvoor bestudeerd in het expertiseteam. 

Ook heeft het expertiseteam een studiedag georganiseerd over dit onderwerp in samenwerking 

met een extern bureau. In het expertiseteam werd vervolgens samen gekeken naar de gevonden 

informatie en deze werd kritisch onder de loep genomen wat betreft relevantie voor ‘het menu’ 

voor leerkrachten. Daarbij stelden ze zich vragen als: Wat wil ik er perse in en waarvoor? Ben ik 

het eens met wat er staat, waarom wel of waarom niet? 

In het expertiseteam werd intensief samengewerkt in de voorbereiding  naar het teamoverleg en 

het maken van de PPT, door zich steeds de vraag te stellen: Hoe brengen we het goede en sluiten 

we zo goed mogelijk aan bij de behoefte van de leerkrachten?  

 

Ondersteuning 

Expertiseteams worden gefacilieerd en ondersteund en kunnen eigen keuzes maken in aanpak en 

werkwijze. Er is een intensieve samenwerking met de directie en een open cultuur om 

moeilijkheden te bespreken. De deelnemers van een expertiseteam stellen gezamenlijk doelen en 

een werkwijze op en bespreken deze met de directeur. Ook de voortgang wordt regelmatig met 

de directeur besproken. Er worden aanvragen voor studiedagen gedaan en meestal gehonoreerd 

en is er support vanuit de directie waar nodig. 

 

Ervaringen 
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Volgens de leden van het expertiseteam hebben zij veel bereikt, er liggen kwalitatief goede 

groepsplannen met goede analyses en er wordt gewerkt met PDCA.  

Vanuit de leerkrachten zelf wordt dat ook aangegeven: ‘Voor de start scoorden we zwak, maar we 

zitten nu vooral in de blauwe score. De rol die we hebben genomen is vooral voorschrijven hoe het 

moet. Nu worden er door leerkrachten zelf acties ondernomen. Zij hebben blijkbaar eerst moeten 

ondervinden maar kunnen nu veel beter proactief te werk gaan. Mensen zijn nu ook trots omdat 

zij zien dat de resultaten omhoog gaan. Het draagt verder dan alleen didactiek, de opbrengst is 

een onderzoekende houding door het systematisch werken, maar is tegelijkertijd ook het 

moeilijkste stuk. Het vervolg is nog meer inzetten op het werken met PDCA als dagelijkse houding.   

De leden van het expertiseteam geven aan dat door het systematisch werken aan het verbeteren 

van leerprestaties, er een doorlopende leerlijn wordt gerealiseerd. Ook wordt er anders naar 

leerlingen gekeken, niet alleen naar leerlingen die uitvallen, maar ook naar de goede 

presteerders. Ook wordt er meer gewerkt met coöperatieve werkvormen. De kwaliteit ervan 

verschilt nog. Het expertiseteam gaat zich nu meer richten op professionalisering, rekening 

houdend met de behoeften van teamleden, onder andere op basis van leerstijl en voorkennis.  

Als verbeterpunt benoemt het expertiseteam dat ze bij de start meer gedeeld eigenaarschap 

hadden kunnen realiseren. Het expertiseteam is in het begin te snel gegaan, ook waren de 

ambities te hoog en hadden zij een inhoudelijke voorsprong ten opzichte van de rest van het 

team.  

 

1.3 Observaties 
Observatie 1: januari 2017 

Op twee ochtenden (12 en 17 jan. ’17) zijn 7 groepen bezocht; een groep 1-2 en van alle andere 

leerjaren één groep.  

 

Groepen 1 t/m 3 

In groep 1-2 observeren we een werkles die al opgestart was. Het ontwikkelen van 

taalvaardigheid zit verweven in alle activiteiten die de kinderen kunnen kiezen. De leerkracht 

stuurt nadrukkelijk aan op zelfregulatie. De leerkracht bespreekt de planning die leerlingen maken 

in individuele gesprekjes bij het planbord waarop leerlingen met stickers bijhouden wat zij al 

gedaan hebben en wat er nog in de weektaak zit. De beertjes van Meichenbaum hangen zichtbaar 

in de klas en de leerkracht koppelt hier naar terug in de gesprekjes met leerlingen. In het werken 

met Da Vinci doorlopen de kinderen een schema met: ‘wat wil ik weten’, ‘materialen’, ‘proces’ en 

‘eindresultaat’ Het werken met de PDCA is zichtbaar doordat er post-it’s met notities erop in de 

groepsmap geplakt zijn. 

In groep 3 observeren we een leesles volgens de methodiek van Jose Schraven. Deze methode is 

erg klassikaal en gestructureerd. Hier is bewust voor gekozen, omdat er slechte ervaringen zijn 

met het loslaten van de betere lezers (terugval in leestempo). Nu hanteert de hele school de 

strakke, klassikale aanpak bij lezen en spelling. In het groepsplan staan de niveaugroepen 

beschreven. Op basis hiervan geeft de leerkracht bepaalde leerlingen bij bepaalde opdrachten de 

beurt om hardop te lezen. Wanneer de leerlingen binnen komen, lezen ze zelf ieder een boek (op 

niveau). De leerkracht gaat tijdens het lezen met de map in de hand naar individuele leerlingen 

toe om oefeningen met hen doen en instructies te geven of om bepaalde vaardigheden te 

checken. Notities worden gemaakt in de PDCA briefjes. Tijdens de les geeft de leerkracht 

terugkoppeling uit de analyses van het dictee dat de dag ervoor gemaakt is; ‘ik zag dat jullie de 
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‘uu’, ‘ou’, ‘b’ en ‘d’ nog lastig vinden’. Letters worden gekoppeld aan gebaren en aan categorieën. 

Regels worden herhaald en gekoppeld aan woorden.   

 

Groepen 4 t/m 8 

De lessen in groep 4 t/m 8 zijn methodisch en klassikaal. Overal wordt gewerkt met het taalboek 

en instructies m.b.v. het digibord. Er zijn verschillen tussen de groepen wat betreft het 

samenwerken tijdens de verwerking, activiteiten tussendoor (bijvoorbeeld woorden uitbeelden) 

en aanwezigheid van concrete materialen die bij het thema van de les horen. Differentiatie is 

zichtbaar wanneer leerkrachten in gesprek gaan met individuele leerlingen of kleine groepjes 

wanneer de rest van de groep zelfstandig werkt (leerkrachten lopen rond of roepen leerlingen aan 

het bureau). Ook variëren leerkrachten met de mate van hulp en het niveau van de vragen die 

gesteld worden tussen leerlingen. 

Verschillende leerkrachten benoemen dat iets belangrijk is voor de toetsing. Het is duidelijk dat 

de leerkrachten goed weten wat er wel en niet getoetst gaat worden.  

Verschillende leerkrachten geven in gesprekjes aan dat de taalmethode erg oud is en slecht 

bevalt. Enkele leerkrachten vragen zich af wat het nut is van bepaalde delen van de methode en 

een leerkracht benoemt dat de lesstof niet aansluit bij de leerlingen. Eén leerkracht benoemt dat 

de methode waar ze op haar vorige school mee werkte ook veel meer de differentiatie tussen 

leerlingen ondersteunde. Een andere leerkracht benoemt dat het teveel tijd kost om zelf 

differentiatie aan te brengen in de lessen van deze methode. Eén leerkracht is wel positief over de 

methode. De leerkrachten geven aan dat bij taal niet gewerkt wordt met groepsplannen en de 

PDCA. Hierdoor wordt er voor een klassikale aanpak gekozen. 

 

Observatie 2: oktober 2017 

Groepen 1 t/m 3 

In groep 1-2 wordt de dagopening geobserveerd. De dagen van de week worden opgenoemd; 

welke dag is het vandaag, gisteren. Daarna wordt een rijmpje van Nijntje opgezegd, de kinderen 

mogen rijmen met een zinnetje. De juf benoemt wat ze vandaag gaan doen door de 

dagritmekaarten aan te wijzen met een goochelstok. Daarna gaan ze toveren. In de grabbeldoos 

zitten plaatjes, de kinderen bedenken zinnen die rijmen bij de plaatjes. Soms wordt er samen iets 

bedacht. Soms mag een kind alleen een kaartje grabbelen, sommige kinderen doen dit met z’n 

tweeën. De kinderen zijn onrustig en praten veel tussendoor. Dan vraagt de juf om een echte 

tovenaar. Ze tovert de kinderen stil. Dan mag een kind met een mantel en de stok de andere 

kinderen in een dier omtoveren. De kinderen mogen dat dier nadoen, zo kunnen ze wat meer 

bewegen. Tenslotte vertelt de juf een verhaaltje met kleuren er in. Als de kleur van een groepje 

genoemd wordt, mogen die kinderen de jas aantrekken. De juf vertelt dat ze iedere week een 

bepaalde tijd besteden aan fonemisch bewustzijn. Daar is een map met activiteiten voor. De juf 

kiest ervoor om dit iedere dag 15 minuten in de kring te doen en verder tussendoor wanneer dat 

past. Omdat ze de doelen van die periode in haar hoofd heeft, is ze er automatisch veel mee 

bezig.  

In groep 3 wordt een leesles gegeven. Twee leerlingen van groep 7 doen taalspelletjes van de 

methode. Zij werken iedere dag tot 10.00 uur in groep 3 om Nederlands te leren. Een klein 

groepje leerlingen vooraan in de klas krijgt extra instructie. De rest werkt met het kaartje op rood 

(stil werken). Na het maken van de werkbladen mogen zij spelletjes die bij de methode horen 

doen. De juf loopt systematisch rondjes door de klas en gaat dan weer naar het instructiegroepje 
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om letters te flitsen. Twee leerlingen gaan op de gang werken, zij hebben extra uitdagend werk. 

De juf heeft het instructiegroepje samengesteld op basis van de PDCA, ze ziet bij 1 leerling dat hij 

de letters niet goed onthoudt. Hij krijgt extra oefeningen om te memoriseren. Bij het lopen van 

een rondje, flitst de juf bij enkele leerlingen ook de letters. Ze weet precies wie welke oefening 

nodig heeft. Ze laat de leerlingen van groep 7 een memory spel doen met leerlingen die extra 

oefening nodig hebben. Tijdens het rondlopen voert ze soms korte gesprekjes over het gedrag. De 

leerkracht vertelt dat het verschil met vorig jaar is dat ze meer noteert. Ze vroeg zich in het begin 

weleens af of zij dit nodig heeft als fulltimer, maar ze merkt dat het haar echt helpt. Ze kan 

specifiekere oefeningen geven, omdat ze ook per kind noteert welke klanken nog niet goed gaan 

bijvoorbeeld. 

 

Groepen 5, 7 en 8 

De leerkracht in groep 8 geeft aan ook meer notities te maken. Door dingen op te schrijven is ze 

zich er meer bewust van en leidt het ook sneller tot actie. Bij de start van de les mag een groot 

aantal leerlingen gaan werken op de gang. Op basis van notities over eerdere lessen met dezelfde 

inhoud mogen zij zonder instructie het werkblad maken en daarna gaan werken aan 

nieuwsbegrip. In de klas wordt de les uitgelegd, over woordsoorten. Na een klassikaal gesprek 

hierover gaan de leerlingen zelf aan het werk. Zij kunnen gebruik maken van een hulpboekje en 

zelf de het werk nakijken. De juf roept twee leerlingen aan de instructietafel om een aantal 

vragen samen te doen.  

In groep 7 wordt het jeugdjournaal gekeken. Over een onderwerp wordt gevraagd wat de 

leerlingen ervan vinden en er is een korte discussie. De juf heeft duidelijk respect voor de 

verschillende meningen. Twee leerlingen gaan werken op de computer. Hiervoor is een schema 

gemaakt, de leerlingen weten zelf wanneer ze aan de beurt zijn. Op vrijdag werken ze aan altijd 

woordenschat (iedere dag een bepaald vakgebied). Wanneer de taalles begint, laat de juf het doel 

op het bord zien. Na een gesprek lezen ze samen het verhaal uit het taalboek. Dit wordt weer 

besproken en dan gaan de leerlingen in tweetallen aan de slag in het werkboek. De leerkracht 

geeft aan dat het werken met een PDCA voor haar niet echt een verschil maakt. Zij is zeer ervaren 

en heeft de leerlingen altijd scherp in de gaten. Soms is het een geheugensteuntje. 

In groep 5 wordt het verhaal uit het boek klassikaal gelezen en besproken. Daarna werken de 

leerlingen in hun werkboek en mogen dit in tweetallen bespreken. Er wordt een woordspelletje 

gespeeld en het volgende deel wordt besproken. Na het samen doornemen van de eerste 

oefening geeft de juf een klein groepje leerlingen extra instructie en de anderen werken 

zelfstandig.  

 

Verschil observatie 1 en 2 

In de groepen 1-2 en 3 worden niet veel verschillen waargenomen. De activiteiten in groep 1-2 

zijn niet met elkaar te vergelijken, omdat de 1e observatie plaatsvond tijdens het werken en de 2e 

observatie tijdens een klassikale activiteit in de kring. In groep 3 werkte de leerkracht tijdens de 

eerste observatie ook heel systematisch en gestructureerd, dat is nu weer duidelijk zichtbaar. Dat 

zij per leerling heel precies weet wat hij of zij moet oefenen is bijvoorbeeld te zien wanneer ze 

doelbewust bij sommige leerlingen bepaalde letters flitst en bij anderen niet. In de hogere 

groepen wordt iets meer gewerkt met niveaugroepen. Vooral in groep 8 is het verschil tussen de 

1e en de 2e observatie groot. Of dit komt dankzij het werk van het expertiseteam is niet goed te 

zeggen, omdat op beide momenten een verschillende les is geobserveerd.  
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Casusbeschrijving 2 Woordenschatonderwijs met inzet van coöperatieve 

werkvormen 

2.1 Thema van de werkgroep en beginsituatie 
De taalwerkgroep van basisschool B richt zich op verbetering van het woordenschatonderwijs. In 

het voorgaande schooljaar hebben twee afstudeerders van de pabo het woordenschatonderwijs 

onderzocht, waarbij een student zich richtte op groep 1 t/m 3 en de andere student op groep 4 

t/m 6. De taalwerkgroep kijkt dit jaar hoe de aanbevelingen uit de onderzoeken geïmplementeerd 

kunnen worden, wat de actuele hulpvraag op het gebied van woordenschatonderwijs is en hoe 

een subsidie bedoeld voor woordenschatonderwijs het best besteed kan worden. Een van de 

aanbevelingen is om meer gebruik te maken van coöperatieve werkvormen tijdens de 

woordenschatlessen. Dit is een focus van de taalwerkgroep. 

Meer concreet heeft de taalwerkgroep de volgende doelen gesteld: 

a. Aan het eind van het schooljaar 2017 is het voor het team duidelijk hoe de CITO 

woordenschat toetst en wat we hier verder mee doen;  

b. Aan het eind van het schooljaar 2017 hebben we de adviezen vanuit de onderzoeken 

2015-2016 geïmplementeerd binnen de school; 

c. We weten hulpvraag vanuit het team met betrekking tot woordenschat; 

d. De toegekende subsidie voor woordenschatonderwijs van 7500 euro wordt besteed aan 

de hulpvraag vanuit het team. 

 

2.2 Werkwijze en ervaringen 
Werkwijze 

Binnen de school zijn er voor elk vakgebied werkgroepen. Daarnaast zijn er tijdelijke werkgroepen 

op basis van actuele schoolzaken. De taalwerkgroep is een van de bestaande werkgroepen en 

heeft vier leden. Sinds vorig jaar kunnen leerkrachten zelf kiezen bij welke werkgroepen ze willen 

aansluiten, daardoor is de betrokkenheid op het onderwerp groot. Elke werkgroep kiest haar 

eigen thema’s/onderwerpen. De werkgroep werkt op een systematische en onderzoeksmatige 

manier, door doelen op te stellen met een duidelijk en gericht plan. De taalwerkgroep is gestart 

met het bestuderen van literatuur met de vraag hoe CITO woordenschat toetst en hoe zich dat 

verhoudt tot de behoeften binnen de eigen school. De behoeften binnen de school zijn 

geïnventariseerd door middel van een interview onder de collega’s. Voorbeelden van vragen die 

werden gesteld zijn: wat doe je al met betrekking tot woordenschat? wat mis je? wat zou je graag 

willen? 

De bevindingen hebben de werkgroepleden verwerkt in een notitie voor het MT. Deze notitie 

bevat een theoretische verduidelijking ten aanzien van toetsing van woordenschat en 

aanbevelingen voor het MT. Op basis van literatuur zijn er mogelijke werkwijzen geformuleerd 

hoe de school om kan gaan met het toetsen van woordenschat. De taalwerkgroep heeft (bewust) 

geen standpunt hierbij ingenomen.  

’De rest van het team zou na het besluit van het MT betrokken worden maar dat is (op het 

moment van het interview) nog niet gebeurd (doel a en b). De notitie is nog niet binnen het MT 

besproken omdat er een nieuw MT geformeerd moet worden.  

Een andere aanbeveling vanuit het eerdere onderzoek van de LIO- stagiaires was het meer 

inzetten van coöperatieve werkvormen tijdens de woordenschatlessen. De taalwerkgroep heeft 
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dit opgepakt en werkwijzen met coöperatieve werkvormen uitgewerkt voor de verschillende 

groepen. Ook heeft de taalwerkgroep hiervoor een toelichting gegeven in de teams.  

Ten aanzien van doel d (subsidie besteden) heeft de werkgroep aan het team gevraagd waar 

behoefte aan is met betrekking tot het woordenschatonderwijs. Hier kwam uit dat teamleden 

vooral behoefte hebben aan theoretische achtergrond en concrete en tastbare materialen die ze 

in hun eigen praktijk kunnen inzetten. De subsidie zal daarom worden ingezet voor scholing in 

2018-2019, waarbij een externe deskundige wordt betrokken.  

 

Ervaringen van de werkgroep 

De geformuleerde doelen hebben veel richting gegeven aan de werkwijze. Er was een goede sfeer 

om er samen aan te werken en er voor te gaan, mede doordat elk werkgroeplid achter de doelen 

stond. De werkgroepleden ervaren het als een succes dat zij planmatig en systematisch hebben 

kunnen werken met elkaar. De betrokkenheid op het onderwerp was groot. De doelen werden 

gezamenlijk opgesteld en werkwijzen op elkaar afgestemd. Deze systematische werkwijze heeft 

veel duidelijkheid gegeven over de activiteiten tijdens- voor - en na de overlegomenten. Ook voor 

de overlegmomenten zelf waren de gestelde doelen leidend voor de agenda en de voortgang. 

Samen zijn zij trots op het uiteindelijke resultaat: Ze hebben een notitie opgeleverd voor het MT 

met antwoorden op de vraag: Wat toetst de citowoordenschat?  Er zijn steeds meer collega’s 

bezig met woordenschat, dat is te zien in bijvoorbeeld de klasseboeken en in de lokalen. 

Woordenschat is meer gaan leven, er hangen zichtbaar woorden in de klas op diverse creatieve 

manieren. 

De werkgroepleden geven aan dat zij een knelpunt hebben ervaren in het doorzetten van hun 

bevindingen in de school. De taalwerkgroep heeft 3 a 4 keer per jaar een stukje geschreven in de 

nieuwsbrief over hun activiteiten en voortgang. Ook tijdens vergadermomenten vroegen zij af en 

toe een momentje om de voortgang te bespreken. Zij zouden echter de collega’s vaker en meer 

willen betrekken, de nieuwbrief is een te eenzijdige communicatie en de vergaderingen zitten snel 

te vol, waardoor er weinig tijd was om te delen. Dit is schoolbreed een aandachtspunt.  

Ook de borging in de school van bijvoorbeeld de inzet van coöperatieve werkvormen kan beter. 

Hoewel de taalwerkgroep enthousiaste reacties van collega’s kreeg, blijft het vooralsnog 

ondoorzichtig of de ontwikkelde materialen ook echt gebruikt worden door collega’s. De 

werkgroep denkt nog na hoe zij deze fase van het onderzoek (borging) kunnen verbeteren.  

De taalwerkgroep heeft het als een grote teleurstelling ervaren dat de scholing (inzet subsidie) dit 

schooljaar geen doorgang kon vinden. ‘Woordenschat is een van de belangrijkste punten om op 

door te pakken en te koppelen aan begrijpend lezen. We hadden een super mooi plan bedacht, en 

er veel tijd ingestoken. In oktober hebben we al gevraagd aan het MT om hier rekening mee te 

houden in de planning voor de scholingsdagen. In maart hebben we dat nog eens gedaan en naar 

concrete data gevraagd. Later kregen we te horen dat het meer kon omdat er een andere invulling 

was gegeven aan de scholing. Ik vind het maar moeilijk om die keuze te kunnen begrijpen.’ 

Gebruik van literatuur 

Voor de theoretische onderbouwing van CITO en toetsing woordenschat, is de werkgroep actief 

op zoek gegaan naar artikelen. In eerste instantie via google. Dit bleek een lastig proces, omdat er 

niet veel artikelen gevonden werden die aansloent bij de behoefte aan theoretische duiding van 

de werkgroep. Dat wat wel werd gevonden, bleek vooral om meningen te gaan en niet gebaseerd 

op onderzoeksresultaten. Uiteindelijk heeft de werkgroep wel een artikel gevonden dat ze verder 
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wilde bestuderen, maar deze bleek niet gratis. De coördinator van de werkgroep heeft vervolgens 

naar de auteur van het artikel gemaild en het artikel via auteur gekregen. 

In de taalwerkgroep werden zoekcriteria voor het zoeken naar literatuur opgesteld en vervolgens 

zochten werkgroepleden individueel naar relevante artikelen. Deze werden in tweetallen 

besproken. De kern werd eruit gehaald en besproken in de werkgroep op basis van voor de groep 

relevante vragen. Wat weten we nog niet over CITO-toetsen en over toetsen van woordenschat en 

wat is van meerwaarde? Bevindingen werden samengevat door de coördinator en daarna vroeg 

zij om een reactie aan de andere leden van de werkgroep.  

Ten aanzien van de ontwikkeling van materialen van coöperatieve werkvormen is op internet 

gezocht naar voorbeelden en heeft een lid van de taalwerkgroep een cursus gevolgd en de 

opgedane kennis ingezet ten behoeve van de materiaalontwikkeling. 

Ook heeft de taalwerkgroep met een kritische blik gekeken naar de verschillende 

scholingsmogelijkheden en de behoefte van de collega’s hiernaar. Ook zijn zij in gesprek gegaan 

met een uitvoerder van een cursus. Het team heeft daarnaast behoefte aan meer (digitale) 

abonnementen op tijdschriften. 

 

Ondersteuning 

Elke werkgroep wordt gefacilieerd in uren en heeft vooraf richtlijnen gekregen. De werkgroepen 

werken autonoom en leggen verantwoording achteraf af. Het MT is aanspreekpunt voor de 

werkgroepen. Hoewel in de richtlijnen wordt aangeven dat er structureel overleg plaats vindt met 

het MT is dit in de praktijk niet gebeurd. Wel was er de mogelijkheid om met MT in gesprek te 

gaan over mogelijke belemmeringen in de voortgang.  

 

2.3 Observaties 
Observatie 1: februari 2017 

In de groepen 1 t/m 3 wordt thematisch gewerkt. In de periode van de observaties was het thema 

‘muziek’. Er is geobserveerd in de tweede week dat dit thema centraal stond. Het thema viel goed 

samen met het carnavalsthema, waarin muziek ook centraal stond. In de groepen 4 t/m 8 wordt 

gewerkt met de methode Taal Actief. In alle klassen werd nu begonnen met de eerste les van 

thema 5. Het thema verschilde per leerjaar. Op twee ochtenden (7 en 9 feb. ’17) zijn 8 groepen 

bezocht; twee groepen 1-2 en van alle andere leerjaren één groep.  

 

Groepen 1 t/m 3 

In de groepen 1 t/m 3 ging het om namen van muziekinstrumenten. In alle drie de groepen was 

de les klassikaal; in de kleutergroepen was het een kringactiviteit. Het digibord werd in alle drie de 

groepen gebruikt op een interactieve wijze. Afbeeldingen werden weergegeven en geluiden van 

de instrumenten werden afgespeeld. Hoewel de aanpak klassikaal was, waren de leerlingen in alle 

drie de groepen erg betrokken en actief. 

In de ene kleutergroep was een grote plaat weergegeven op het digibord. De kinderen mochten 

benoemen welke instrumenten ze zagen en deze aanwijzen. Dan klonk het geluid van het 

instrument. Van het viertaktmodel waren vooral het voorbewerken en semantiseren zichtbaar. In 

de klas hingen woordkaartjes en plaatjes. De dag na de observatie kwam een vader blokfluit 

spelen. Het consolideren en controleren lijkt dus na de geobserveerde les aan bod te komen.  

In de andere kleutergroep werd gewerkt met kaartjes met afbeeldingen, met echte instrumenten, 

het naspelen van een orkest met dirigent, het benoemen van plaatjes op het digibord plus het 
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luisteren naar de geluiden en spelletjes waarin kinderen bepaalde instrumenten mochten pakken. 

Alle vier de stappen van het viertaktmodel kwamen duidelijk zichtbaar aan bod.  

In groep 3 werden de woorden en categorieën van een eerdere les herhaald in een gesprek en 

door het benoemen van woordkaarten. Er werden plaatjes benoemd en gecategoriseerd op het 

digibord, waarbij ook de geluiden klonken. Tenslotte was er het spel ‘wat ben ik’ waarin de 

kinderen de instrumenten gingen beschrijven voor degene die mocht raden. Alle stappen van het 

viertaktmodel waren zichtbaar, met de nadruk op het consolideren.  

 

Groepen 4 t/m 8 

In de groepen 4 t/m 8 was de opzet van de les erg vergelijkbaar, omdat de methode overal 

gevolgd werd. De opbouw van de les en de type oefeningen in het boek waren voor ieder leerjaar 

gelijk. Er werd eerst een klassikaal gesprek gevoerd over het nieuwe thema. Vervolgens werd het 

verhaal voorgelezen via het digibord, terwijl de leerlingen mee lazen in het boek. Daarna werden 

de woorden die centraal staan binnen het thema besproken. Hierbij werden woord paraplu’s 

en/of woordkasten gebruikt. Vervolgens gingen de leerlingen zelfstandig de oefeningen in het 

boek maken, waarbij ze zelf mochten bepalen of ze begonnen bij de opdracht met 1 sterretje of 

die met 2 sterretjes. In deze les was vooral het voorbewerken en semantiseren zichtbaar. Het 

consolideren komt in de weken na deze introductie les aan bod door het werken met een 

woordmuur, spelletjes zoals memory van woord en betekenis of met woordkaartjes.  

Variatie tussen de leerkrachten zat in het spelen van korte spelletjes tussendoor, het maken van 

een tekening naar aanleiding van het klassengesprek, het uitbeelden van woorden, het gebruik 

van een woordweb of paraplu’s en hoeveel relatie er werd gelegd met de belevingswereld en 

ervaringen van de kinderen. In alle groepen was de les klassikaal. In de groepen waar al 

toegekomen werd aan de verwerking tijdens de observatie, werd dit door de leerlingen 

individueel gedaan. Alleen in één groep was een heel kort moment waarin leerlingen hun 

tekeningen met elkaar mochten vergelijken en bespreken als zij klaar waren met tekenen.  

 

Algemeen 

Stappen van het viertaktmodel waren in iedere les zichtbaar. In de methode Taal Actief zijn deze 

stappen ingebouwd in de opbouw en activiteiten van de les. In de lessen waar niet alle stappen 

aan bod kwamen, kwam dit waarschijnlijk doordat het de eerste les van een thema was. De 

aanpak was in alle groepen klassikaal. Het gebruik van coöperatieve werkvormen is niet 

geobserveerd.  

 

Observatie 2: oktober 2017 

In de periode tussen de twee observaties hebben alle leerkrachten van de werkgroep taal een 

bakje met geplastificeerde kaartjes gekregen waarop les ideeën staan om met woordenschat aan 

de slag te gaan. Op deze kaartjes staat voor welke groep de activiteit geschikt is. Deze activiteiten 

zijn niet allemaal coöperatief, er zitten ook ideeën voor klassikale activiteiten bij. 

 

Groepen 1-2 

Het thema was herfst. In de ene kleutergroep werd in de kring eerst een gesprekje gevoerd over 

wat er gebeurt in de herfst, over eekhoorntjes die een wintervoorraad aanleggen. Daarna pakte 

de meester een doos met vijf dingen die dieren in hun wintervoorraad kunnen doen. Hij 

benoemde deze dingen soms bewust fout en soms goed. De kinderen mochten gaan staan als hij 
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het goed zei en zitten als hij het fout zei. Vervolgens werden er gesprekjes gevoerd over de 

kastanje, dennenappel, walnoot, eikel en bolster en ze werden doorgegeven. Daarna werd een 

boek over de herfst voorgelezen en een liedje gezongen met behulp van het digibord. Tenslotte 

werden alle dingen nogmaals benoemd en werd de les afgesloten.  

In de andere klas werd een spelletje gespeeld in de kring. De juf had verschillende plaatjes van de 

herfst. Iedereen kreeg een plaatje. De kinderen mochten een ander kind zoeken en dan zeggen: 

‘Ik heb een egel.’, de ander: ‘Ik heb een paddenstoel.’ Dan ruilden de kinderen de plaatjes om en 

zochten een ander kind. De juf deed ook mee. Dit was de eerste keer dat de kinderen dit deden. 

Na een poosje gingen de kinderen weer in de kring zitten. Ieder kind kwam om de beurt naar de 

juf en zei nogmaals hardop wat er op zijn of haar plaatje stond en leverde toen het plaatje in. In 

de klas stond een herfsttafel en materialen om letters te knippen of stempelen om 

herfstwoordjes te maken. De juf gaf aan dit lesidee en de plaatjes van Pinterest te hebben 

gehaald.  

 

Groepen 4 en 6 

In groep 4 werden de woorden herhaald die de kinderen in de twee weken ervoor hebben 

geleerd. De juf legt woorden uit, soms bewust fout en soms bewust goed. De leerlingen gaan 

staan bij goed en zitten bij fout. Daarna werd gewerkt met een les uit de methode, thema 

vakantie. In tweetallen gaan de leerlingen zelf woordjes oefenen van de twee blokken die zijn 

behandeld. Een leerling denkt aan een woord en de ander moet er met ja/nee vragen achter 

komen welk woord dat is. De leerkracht geeft aan dat zij de activiteiten gebruikt als energizer of 

voor het inoefenen. Het aanbieden van de woorden gebeurt volgens de werkwijze van de 

methode Taal Actief.  

In de ene groep 6 staat een leerkracht die in de werkgroep taal zit. Zij vertelt een verhaaltje over 

zichzelf, waarbij ze woorden benoemt en aanbiedt op woordkaartjes (sprinten, sjokken, lopen). Ze 

plakt deze woorden op een woordtrap op het raam. Daarna pakken de kinderen hun wisbordje. Zij 

schrijven allemaal het antwoord op een vraag op en laten dit zien. Er wordt een kort gesprekje 

gevoerd over het antwoord en de juf maakt soms een opmerking over de spelling. Vervolgens 

wordt in groepjes gewerkt. De groepsleider houdt het wisbordje op tafel. Samen bespreken ze 

vragen, als ‘Noem een activiteit waarbij je moet sprinten.’ De juf telt steeds af wanneer ze bijna 

moeten stoppen en dan bespreken ze de antwoorden. Daarna beeldt de juf verschillende sporten 

uit en de kinderen benoemen de sport. Deze hangen ze op aan de woordparaplu; bijv. schaken en 

dammen zijn denksporten. Hierbij laat de juf een schaak/dambord zien en de stukken. Daarna 

wordt het verhaal in het taalboek gelezen, leerlingen lezen om de beurt voor. Daarna worden 

opdrachten in het boek gemaakt. Er is een woordmuur in de klas. 

In de andere groep 6 wordt dezelfde les behandeld. Het verhaal gaat over een sportdag. Eerst 

wordt er een gesprekje gevoerd over de eigen ervaringen met sportdagen. Hierbij worden ook 

denksporten benoemd. De juf maakt een woordtrap op het bord, voor sjokken, lopen en sprinten. 

De leerlingen bedenken woorden om de woordtrap langer te maken. In het klassengesprek 

worden verschillende woorden uitgebeeld, door de leerlingen en door de juf. Bij de paraplu over 

denksport laat de juf een schaak/dambord zien. Het verhaal speelt de juf af via het digibord. De 

leerlingen lezen mee in hun boek. De moeilijke woorden met betekenis worden voorgelezen. 

Daarna mogen de leerlingen kiezen of ze gaan werken met woordkaartjes of oefeningen uit het 

boek gaan maken. De leerkracht geeft aan dat zij geen woordmuur in de klas heeft. Zij werkt 
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vooral aan woordenschat met de taalmethode en bij estafette lezen, waar ook veel 

woordbetekenissen besproken worden.  

 

Verschil observatie 1 en 2 

De tweede keer is niet in alle groepen geobserveerd. In de kleutergroepen waren er geen 

opvallende verschillen met de eerste observatie. Op beide momenten waren de lessen actief en 

werden de woorden veelvuldig herhaald. De oefening met staan en zitten die in groep 1-2 en 

groep 4 werd toegepast was een activiteit uit het bakje van de werkgroep. In de groepen 4 en 6 

waren de kinderen zelf beduidend actiever dan tijdens de eerste observatie. Dit zou kunnen 

komen dankzij het werk van de werkgroep, door het toepassen van werkvormen en activiteiten 

die zijn aangeleverd door de werkgroep. Het zou echter ook kunnen komen doordat de tweede 

observatie plaatsvond in een andere les van het blok. 

 

Casebeschrijving 3 Een doorgaande lijn in de differentiatie in de onderbouw 
3.1 Thema van de onderzoeksgroep en beginsituatie 
De onderzoeksgroep onderbouw van basisschool C richt zich op differentiatie, omdat zij een groot 

verschil ervaren in de mate van differentiatie in de groepen 1-2 en groep 3. In de hele school 

wordt gewerkt met ‘De Goede Les’. Hierin is differentiatie beschreven voor de instructiefase, 

oefenfase en de verwerkingsfase. De kleuters werken met Kleuterplein als bronnenboek. Er is een 

jaarplan voor beide groepen 1-2, met daaraan gekoppeld een groepsplan per groep. Er zijn 

thema’s en doelen geformuleerd per periode, gebaseerd op de tussendoelen die geformuleerd 

zijn voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Hier worden de activiteiten op afgestemd. Er 

zijn ‘mag-werkjes’ en ‘moet-werkjes’, er is een verschil tussen bijvoorbeeld oudste en jongste 

leerlingen in het aantal werkjes dat zij moeten maken in de week. De leerlingen mogen kiezen wat 

ze op welke dag gaan doen. In het groepsplan staat welke leerlingen verdieping of intensievere 

begeleiding nodig hebben. De leerkrachten registreren in een map de ontwikkeling van de 

leerlingen. Vanaf januari ’17 gaat een derde leerkracht alle ochtenden werken. Zij kan dan 

groepen leerlingen uit beide kleutergroepen begeleiden. In groep 3 wordt methodisch gewerkt 

aan lezen, taal en rekenen.  

 

3.2 Werkwijze en ervaringen 

Deze school werkt met bovenschoolse onderzoeksgroepen en onderzoeksgroepen in de school. 

Per jaar wisselt het aantal onderzoeksgroepen op basis van de onderzoeksthema’s. Niet alle 

leraren zitten ieder jaar in een onderzoeksgroep. Wanneer het onderzoek direct over het 

handelen in een bepaalde bouw gaat, doen alle leraren van die bouw mee om de uitvoering van 

de actiepunten direct te borgen. Dit jaar vormt het gehele onderbouwteam een 

onderzoeksgroep. De teamleden in een onderzoeksgroep lezen mee en geven feedback op de 

stukken van de student. De leden van de onderzoeksgroepen gaan ook scholen bezoeken en zij 

voelen zich verantwoordelijk voor de opdracht die de onderzoeksgroep gekregen heeft. Er 

wordt gekozen voor een duidelijke focus in de onderzoeken, helder ingebed in de 

schoolontwikkeling. Bij de samenstelling van de onderzoeksgroep gaat het om kwaliteiten als 

coaching, reflectie en het kunnen maken van een vertaling van de onderzoeksgroep naar het 

team. 

 

3.3 Observaties 
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Observatie 1: dec ’16 – jan ‘17  

Groepen 1-2 

Alle leerkrachten die in de groepen 1-2 werken zijn geobserveerd. De leerkrachten verschillen in 

de geobserveerde lessen van elkaar wat betreft het stellen van vragen aan leerlingen (aan het 

denken zetten), het zelf dingen laten oplossen door leerlingen (niet overnemen), het 

gestructureerd werken (vaste rondjes, bewust tijd nemen voor een groepje, afspraken rond 

vragen stellen) en de feedback die ze geven (naast positieve feedback ook kritisch zijn en de 

leerlingen uitdagen). 

Voorbeelden van differentiatie: 

 Een jonge leerling weet iets niet. De leerkracht ondersteunt hem, geeft complimenten 

voor wat hij al wel weet en zegt dat een ander kind hem mag helpen als hij dat wil. 

 De leerkracht neemt tijdens de opstart van het werken een leerling kort apart om te 

bespreken hoe hij rustig kan gaan werken. Er wordt een afspraak gemaakt voor als hij het 

moeilijk vindt om rustig te blijven werken. 

 Nabespreking van het werken met een deel van de kinderen: groep 1 mag doorwerken, 

groep 2 komt in de kring. 

 Leerlingen mogen activiteiten aanpassen als zij dat willen, een leerling wil bijvoorbeeld 

een rondje zelf tekenen i.p.v. een bordje opplakken.  

 Er zijn mogelijkheden voor verdieping / uitdaging in de hoeken, bijvoorbeeld door middel 

van inspirerende voorbeeldkaarten. 

 

Groep 3 

In groep 3 wordt op verschillende manieren gedifferentieerd, vanuit een klassikale aanpak als 

basis. Zittenblijvers werken met het zonboekje en krijgen hier voorafgaand aan de werktijd apart 

instructie over. Er wordt gewerkt in subgroepen aan verschillende opdrachten, bijvoorbeeld in 

drie niveaus: aan de instructietafel, in de gang en in de klas. Er worden tijdens de klassikale 

instructie veel actieve werkvormen gebruikt waarin de leerlingen in kleine groepjes of tweetallen 

werken. Ook roept een leerkracht tijdens de verwerking enkele leerlingen om de beurt bij zich om 

extra te oefenen met lezen. Deze leerlingen krijgen op deze manier een vooroefening in het 

leeswerk dat later klassikaal gelezen gaat worden.  

Algemeen: 

In alle klassen zijn voorbeelden van differentiatie zichtbaar. Er is inderdaad een groot verschil 

tussen de groepen 1-2 en 3. Dit zit in de manier van werken. De kleuters kunnen veel meer zelf 

kiezen en de activiteiten zijn allemaal op meerdere niveaus uit te voeren. Dit verschilt in de basis 

met de meer klassikale en methodische aanpak in groep 3.  

 

Observatie 2: 31 okt’17 en 9 nov ‘17  

Groepen 1-2 

Het plan voor Monique als 3e leerkracht is niet lang doorgegaan. Kort na de start hiermee is zij 

ingezet in groep 5. Dit schooljaar is er formatie voor 2 kleutergroepen en er is een wat lager 

aantal leerlingen. Het extra lokaal tussen de twee klassen in wordt nog wel steeds door beide 

kleutergroepen gebruikt tijdens het werken. In de groepen 1-2 is afgelopen jaar vooral bewust 

aandacht besteed aan het creëren van een nog rijkere leeromgeving, waarbij de hoeken zodanig 

worden ingericht dat leerlingen er meer leerervaringen in kunnen opdoen, op verschillende 

niveaus. Er is gekozen voor minder moet-werkjes en meer ruimte voor verschillen in verwerking. 
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Leerlingen worden betrokken bij het maken van keuzes voor materiaal en wat er in een bepaalde 

hoek of kast komt. De leerkracht stelt bewuster vragen die leerlingen stimuleren meer 

leerervaringen op te doen in de hoeken. Ook wordt de zelfsturing door leerlingen nog bewuster 

gestimuleerd. Een leerkracht geeft aan dat dit echt wel een omslag van haar vraagt in haar 

handelen. 

Drie van de vier leerkrachten in de groepen 1-2 zijn geobserveerd. Tijdens de eerste observatie 

werkt de leerkracht vier keer met een klein groepje leerlingen, terwijl de andere leerlingen aan 

het werk zijn in de hoeken. Eerst komt de helft van groep 1 en daarna de andere helft van groep 

1. Er wordt gewerkt met een boek over de herfst en de letter ‘h’. De kinderen mogen de letter ‘h’ 

zoeken op verschillende bladzijdes. De groepjes leerlingen van groep 2 werken met hetzelfde 

boek, maar krijgen daarnaast ook een eigen boekje. Hierin mogen zij de letter ‘h’ omcirkelen. Zij 

mogen ook plaatjes van dieren of dingen die met de ‘h’ beginnen omcirkelen. In de andere 

observaties zijn ook de leerkracht en de stagiaire ieder bezig met een klein groepje leerlingen met 

een bepaald taakje gedurende een deel van de werktijd. Bij een groep wordt een spel over de 

seizoenen gespeeld, nadat ze in de kring een boek hierover hebben gelezen. De leerkracht geeft 

bewust de plaatjes die gemakkelijker bij een seizoen zijn in te delen aan een bepaalde leerling. Bij 

de huishoek staan verschillende dozen gevuld met verschillende materialen, bijv. om ziekenhuis 

te spelen, of restaurant. Hiermee kan het spel verdiept worden of een nieuwe wending krijgen als 

het wat ‘inzakt’. In de andere klas gaat de juf bij twee kinderen in de bouwhoek zitten om te 

vragen wat zij willen gaan maken en hoe. Daarvoor kwamen de kinderen niet echt tot spel. Na dit 

gesprekje gaan ze enthousiast aan de slag om een open haard te bouwen.  

Voorbeelden van mogelijkheden voor eigen keuzes: 

 Bij de tafel met kralenplanken liggen verschillende mooie foto’s van de herfst. De 

kinderen mogen zelf weten wat ze maken.   

 In de schrijfhoek hangen plaatjes met het woord eronder. De kinderen kunnen stempelen, 

typen, schrijven, tekenen. 

 Een doel is dat leerlingen 16 vierkantjes kunnen vouwen. Daar kunnen de kinderen 

paddenstoelen van maken, een uil, een spin, bomen. Hier liggen verschillende 

voorbeelden van die verschillen in moeilijkheidsgraad. Zo zijn er ook verschillende 

voorbeelden van het werken met draad / wol. 

 

Groepen 3 

Op de vraag wat het onderzoek van de onderzoeksgroep heeft opgeleverd voor de groepen 3, 

antwoorden twee leerkrachten dat dit vooral het meer spelend leren is. Er zijn meer 

speelmomenten en de leerlingen mogen meer verschillende activiteiten zelf kiezen van een 

planbord. De activiteiten worden meer gekoppeld aan de hoeken. Er is bijvoorbeeld een vaste 

rekenhoek, hier zijn nu puzzels en andere taken in opgenomen. Er wordt ook meer bewogen en 

buiten gespeeld. Daarnaast is er een nieuwe manier van werken in niveaugroepen. Dit schrijft de 

leerkracht niet aan het onderzoek toe. De aanleiding hiervoor was een groot verschil in niveau 

tussen de twee groepen. Met de leerkracht die van groep 4 naar groep 3 is gekomen is vervolgens 

dit plan opgesteld en uitgevoerd.  

De leerlingen hebben tot de herfstvakantie vooral klassikaal en methodisch gewerkt. In deze 

periode is het niveau van de leerlingen op de verschillende gebieden bepaald. Vanaf de 

herfstvakantie worden de leerlingen in 3 niveaugroepen verdeeld. In iedere niveaugroep zitten 

leerlingen van beide groepen 3. Tijdens zo’n activiteit heeft de observatie plaatsgevonden. De 
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intensieve groep werkte met de LIO stagiaire in de speelzaal. De basisgroep (meeste leerlingen) 

werkte met twee leerkrachten. De groep met de sterkste leerlingen werkte met de andere 

leerkracht. Op de dagen dat er geen studenten zijn, werken de intensieve groep en de sterke 

groep in hetzelfde lokaal met een leerkracht. De leerkrachten geven aan dat er in iedere 

niveaugroep ook weer veel niveaus zijn; in de basisgroep zijn de leerlingen weer in 5 niveaus 

onderverdeeld wat betreft hun letterkennis.  

In de sterke groep lezen de kinderen in duo’s met een zandloper. Daarna maken ze zinnen bij 

platen in een groot boek. De zinnen die zij bedenken mogen ze in hun schrift schrijven. Tijdens het 

werken roept de juf leerlingen bij zich om van de computer woordjes te lezen. In de basisgroep 

zijn de kinderen bezig met het spellen van woorden. Tijdens de verwerking neemt een leerkracht 

een groepje leerlingen mee naar de gang voor extra instructie. In de intensieve groep worden 

bewegingsspelletjes gekoppeld aan lezen, de kinderen lopen bijvoorbeeld op muziek en lezen 

vervolgens woordkaartjes met het maatje waar ze het dichtst bij staan wanneer de muziek stopt. 

In tweetallen gaan ze op matten liggen en werken zo in hun werkboekjes. De juf geeft extra 

instructie aan bepaalde leerlingen, waarbij ze benoemt dat ze nog een paar foutjes zag in het 

werkboekje van de dag ervoor en dus samen wil oefenen. De juf geeft veel positieve feedback en 

uit positieve verwachtingen. In alle niveaugroepen worden dezelfde oefeningen in het werkboek 

gemaakt.  

 

Verschil observatie 1 en 2 

In beide groepen zijn verschillen waarneembaar, in de groepen 3 is het verschil het grootst. Dit 

komt omdat er voor een nieuwe manier van werken is gekozen waarbij de twee groepen 3 

intensief met elkaar samenwerken. De veranderingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van 

het onderzoek in de onderbouw zijn niet direct zichtbaar, omdat de observatie plaatsvond tijdens 

een werkles. Er waren duidelijk verschillen in de aanpak en aangeboden leerstof tussen de drie 

niveaugroepen. In de intensieve groep werd bewust veel gewerkt met beweging en fysieke 

ruimte. In de groepen 1-2 zijn de aanpassingen waarover de leerkrachten vertelden ook zichtbaar 

in een verrijking van de hoeken.  

 

Casebeschrijving 4 Omgaan met verschillen 

4.1 Focus en doelen van de werkgroep  
De werkgroep instructie van basisschool D heeft als primaire focus:  aansluiten bij de zone van 

naaste ontwikkeling. 

De doelen voor (2016-)2017 zijn: 

1 Zichtbaar maken van geplande instructies in een weekplanning, blauw, groen geel. 

2 Afstemmen wat de gezamenlijke dag/weektaak is. 

3 Hoe geven we de afgestemde doelen aan de gele groep? 

4 Samenwerking tussen groepen in de bouwen, zijn er mogelijkheden voor uitbreiding? 

 

Toelichting en aandachtspunten, vanuit de werkgroep: 

Ad 1:  De leerlingen worden ingedeeld in drie instructieniveaus: blauw (laag), groen (midden) en 

geel (hoog). Een probleem is dat de leerkrachten de weektaak niet in alle  groepen op dezelfde 

manier gebruiken. Hoe de indeling wordt bepaald en hoe de drie groepen les krijgen verschilt ook 

(o.a. verlengde instructie). 
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Ad 2:  De school wil dat de leerkrachten een zelfde aanpak hanteren wat betreft het hanteren 

van een dag of weektaak en hoeveel hierop staat. Het is de bedoeling dat er sprake is van een 

oplopende verantwoordelijkheid voor de leerlingen. 

Ad3 3: De gele groep krijgt instructie-armer les.  Zij krijgen soms ook andere doelen. Ze doen wel 

de verwerkingsopdrachten.  Het gaat vooral om de OLC-tijd, waarin de leerlingen aan projecten 

werken. Voor de werkgroep is het niet helder welke (extra) doelen deze leerlingen krijgen, welke 

begeleiding ze nodig hebben. Ook wordt niet vastgesteld of de leerlingen deze doelen bereiken.  

Ad 4:  Voor een aantal goede leerlingen bleek de instructie in de gele groep nog niet uitdagend 

genoeg. Vorig jaar is begonnen met het overplaatsen van leerlingen in de instructiegroep van de 

groep een leerjaar hoger, met rekenen. Deze leerlingen mogen dan zelf kiezen of ze de 

verwerkingsopdrachten in de eigen groep maken of in de hogere groep. Een probleem is dat deze 

leerlingen bepaalde stof niet hebben gehad, maar ze pakken dat snel op. Een ander probleem is 

dat de school nog niet weet, hoe ze in groep 8 met deze leerlingen omgaan. De school wil 

onderzoeken of uitbreiding naar andere vakken (lezen) mogelijk is. 

 

4.2 Werkwijze en ervaringen 
Werkwijze 

De werkgroep instructie is ruim een jaar geleden gestart, vanuit behoefte van het team. Er zijn in 

totaal 3 werkgroepen: 1) volgen van de ontwikkeling; 2) thematisch, vakdoorbrekend werken; 3) 

geven van instructie (inclusief weekplanning, kennisoverdracht versus kennisconstructie). De 

werkgroep instructie heeft als primaire focus het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling 

van leerlingen. De doelen van de werkgroepen zijn in gezamenlijk overleg met het gehele 

schoolteam tot stand gekomen. Aan de start van het schooljaar is hiertoe aan alle leerkrachten de 

vraag gesteld: wat willen we de werkgroepen meegeven?  

De werkgroep instructie komt zes keer per jaar bij elkaar. De samenstelling van de werkgroep 

instructie bestaat uit de directeur, de basisschoolcoach en nog drie collega’s die nieuw zijn op de 

school. Vanwege het gebrek aan ervaring in de werkgroep heeft de schoolleider ervoor gekozen 

om zelf in de werkgroep zitting te nemen. De werkgroep doet voorstellen voor een bepaalde 

werkwijze.  Ze zoeken naar goede voorbeelden en hebben daarbij bronnen gebruikt.  De 

mediatheek van Fontys en de HBO kennisbank zijn geïntroduceerd, maar de beide geïnterviewden 

weten niet zeker of er gebruik van is/wordt gemaakt. De start van de werkgroep bestond uit een 

literatuurverkenning, daarna besprak de werkgroep  de literatuur op bruikbaarheid. Ook ging de 

werkgroep praktisch aan de slag bijvoorbeeld met het maken van formats en deze 

overleggen/introduceren in de teams. 

 

Ervaringen van de werkgroep 

De schoolleider en de ervaren leerkracht geven aan dat ze zelf een (te) sturende rol op zich 

genomen, door zelf duidelijke doelen te stellen en de beoogde opbrengst te formuleren. 

Daardoor was er wellicht wat weinig gelegenheid voor de inbreng van de nieuwe leerkrachten. Er 

is daardoor  

onvoldoende aandacht is geweest voor het uitwisselen van visie en eigen ideeën op het 

onderwerp. Dit komt door de onervarenheid van de deelnemers. De schoolleider nam vaak het 

voortouw en de (nieuwe) leraren namen een meer volgende rol: ‘Ik ben nieuw hier dus vertel mij 

maar wat ik moet doen’. Als de nieuwe leerkrachten  een gerichte vraag kregen, bijvoorbeeld: ga 

eens op zoek naar literatuur, dan pakten zij dit wel op en gingen ermee aan de slag. Ook namen zij 
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wel eigen initiatieven, bijvoorbeeld in het delen van voorstellen voor een week- en/of dagtaak. 

Hiervoor werden er dan formats gemaakt door de werkgroep en verspreid onder alle collega’s. 

De doelen zijn deels behaald en deels niet. Het zichtbaar ophangen van de geplande instructie in 

alle groepen voor alle leerlingen is gerealiseerd. In de bovenbouw werken de leerkrachten 

daadwerkelijk samen, is de tweedaagse taak hetzelfde en wordt er gebruik gemaakt van hetzelfde 

format. Dit is nog niet in de onder- en middenbouw gerealiseerd. Er is ook nog geen 

samenwerking over de groepen heen. De deelnemers zijn tevreden over het feit dat er in de 

werkgroep goede gesprekken op gang kwamen en knelpunten besproken werden. Ook werd 

steeds meer helder waar ze dit jaar mee aan de slag zijn gegaan. Ook de samenwerking is deels 

geslaagd door samen eenzelfde werkwijze te hanteren. 

De werkgroepleden geven aan minder tevreden te zijn over de ontwikkeling van de werkgroep, 

omdat de schooleider een te sturende rol had. Voor de voortgang is het wenselijk dat het meer 

persoonlijke leeragenda’s van de werkgroepleden gaan worden. Ook het investeren in een goed 

leerklimaat en een teamcultuur zijn punten van aandacht. De schoolleider wil de persoonlijke 

leeragenda stimuleren door middel van een ontwikkelgesprekscyclus. Een verbeterpunt van de 

werkgroep is het eerder stellen en concreet maken van de doelen. De werkgroepleden geven aan 

dat wellicht het aanhouden van het kalenderjaar in plaats van het schooljaar beter werkt. Ook zijn 

er wellicht te veel doelen gesteld. De schoolleider wil de intrinsieke motivatie can de leraren 

aanwakkeren, zodat leraren meer eigenaarschap ervaren op de doelen.  

De werkgroepen zijn vanuit het MT ondersteund door duidelijke doelen te stellen en een 

vergaderplanning te handhaven. Ook werd er tijd gefaciliteerd voor de bijenkomsten van de 

werkgroepen. 

 

4.3 Observaties 
Observatie 1: maart 2017 
De observaties zijn gericht op de rekenlessen, waarin vooral is gekeken hoe de leerkrachten 

differentiëren in de drie instructieniveaus. Geobserveerd is in vier groepen: 3/4, 6, 6/7 en 8. In 

groep 8 is een extra rekenles over de toets (die al goed was gemaakt) ingelast, omdat ze vooral 

aan het oefenen zijn voor de cito rekenen. 

 

Indeling en instructie in niveaus 

In alle groepen wordt gewerkt met de indeling in de drie groepen. In de combinatieklassen wordt 

dus gewerkt met 6 groepen. In groep 6/7 is bovendien sprake van een leerling die achterloopt op 

de blauwe groep en van twee leerlingen die vooruit lopen op de gele groep en een eigen 

programma volgen. De 18 leerlingen zijn daar dus feitelijk ingedeeld in 8 groepen. De leerkracht 

geeft aan dat ze de verschillen te groot vindt. Ook loopt ze aan tegen de opbouw van de methode 

(oude versie WiG) die zoveel mogelijk rekenproblemen in 1 hoofdstuk combineert, wat het meer 

thematisch werken gericht op een bepaald rekenprobleem bemoeilijkt. De instructie wordt 

gestart in alle groepen voor alle leerlingen, ook in de combinatiegroepen. In groep 3-4 is dat kort 

(tafel van 8, voor groep 4, een aantal leerlingen van groep 3 kunnen goed mee doen), waarna 

verschillende instructies voor groep 3 apart volgen. De leerlingen van groep 3/4 zijn pas net 

ingedeeld in de kleuren, omdat de leerkracht hiervoor de toetsresultaten heeft afgewacht. Ze 

weten nog niet allemaal goed in welke niveaugroep ze zitten voor alle vakken. In groep 6/7 roept 

de gezamenlijke instructie (over keersommen met breuken: herhaald optellen) weerstand op bij 

enkele kinderen (‘Maar ik vind dit keimakkelijk’). In groep 6 doen 2 leerlingen uit groep 5 mee met 
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de rekeninstructie. Een daarvan oefent daarna met de sommen in het eigen lokaal. Beide 

leerlingen doen ijverig mee en vallen niet op. In groep 8 wordt de instructie gegeven aan de hand 

van Plickers, een soort QR-kaarten die leerlingen op een bepaalde manier in de lucht houden om 

antwoord a/b/c/d aan te geven en die de leerkracht scant door met haar mobiel te scannen. Dit 

werkt goed, de leerkracht heeft snel overzicht wie de sommen niet begrijpt en alle leerlingen 

doen actief mee.  

In alle geobserveerde groepen wordt na de instructie verlengde instructie gegeven aan de 

instructietafel. In de combinatieklassen kost dit veel tijd, omdat meerdere groepjes extra uitleg 

krijgen en de rest van de klas daarbij onrustig is. Vooral de uitleg van één som aan een meisje kost 

veel tijd (en leidt er niet toe dat ze daarna de sommen alleen kan maken). De leerkracht is de hele 

les van een uur bezig geweest met instructie geven. Enkele jongens (geel-plus) willen graag op de 

gang werken, maar dat kan die dag niet. Deze leerlingen, met een eigen programma, hebben geen 

instructie of uitleg gekregen. 

 

Week/dagtaak en verwerking in niveaus 

In alle geobserveerde groepen wordt een dag- of weektaak gebruikt. Het lijkt erop dat de meeste 

leerkrachten hier nog mee aan het experimenteren zijn en nog geen definitieve vorm hebben 

gevonden. Vaak staat per dag een rij sommen genoemd die leerlingen moeten maken en 

eventueel extra werk dat leerlingen kunnen doen als ze klaar zijn. De groene en blauwe groep 

maken dezelfde sommen, waarbij de blauwe groep extra instructie krijgt. De gele groep krijgt 

daarnaast vaak extra sommen, maar maakt vaak ook de basisstof.  

In groep 3/4 krijgen de maken de leerlingen in de gele groep een extra ‘plusboekje’ van de 

methode, maar maken ook nog alle ‘basis’-sommen. De leerkracht geeft aan dat hij in de 

toekomst misschien sommen kan skippen voor deze groep. Daarnaast hebben de leerlingen een 

tafelboekje. Het onderscheid tussen de niveaugroepen hierbij is dat van de gele groep wordt 

verwacht dat deze leerlingen meer pagina’s in dezelfde tijd af hebben, dan leerlingen van de 

groene groep. De blauwe groep hoeft nog minder sommen hiervan af te hebben. Het verschil 

tussen de blauwe en groene groep is dat de eerste extra instructie krijgt.  

De leerkracht van groep 6 bepaalt elk half jaar de indeling van de leerlingen in de drie niveaus 

opnieuw en soms ook nog tussendoor. Er zijn recent vijf leerlingen van groep gewisseld, 

sommigen een niveau hoger en een enkele leerling (die te weinig zelf om uitleg durfde te vragen) 

een niveau lager. In deze klas doet de gele groep maar een deel van de basissommen en krijgt 

daarnaast extra verdiepingsopdrachten. De geel-plus leerlingen volgen een aparte leerlijn, zij 

maken nog minder sommen van de basis en besteden tijdens de rekenles ook tijd aan projecten, 

op de gang.  

In de groep 6/7 wordt net met een nieuwe weektaak geëxperimenteerd. De leerlingen hebben 

een lijst met sommen die ze die les moeten maken (uit verschillende boekjes) en ‘klaar’-sommen, 

waaruit ze kiezen als ze klaar zijn. Alleen de groep geel-plus volgt een heel andere leerlijn en 

werkt zelfstandig. 

In groep 8 wordt gewerkt met een taak voor twee dagen voor alle vakken, waarin ook 

instructiedoelen opgenomen zijn. Na de Cito-toets zal overgegaan worden op een weektaak. De 

gele groep doet vooral extra sommen. De leerkracht geeft aan dat het een goede rekengroep is. 

Door Plickers krijgt ze zicht op wie nog extra instructie nodig heeft. Er is een jongen in geel-plus, 

hij doet tijdens een deel van de rekenles een project met leerlingen uit een andere groep. Hij kan 

zijn tijd zelf indelen.  
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Beide combinatieklassen zijn vrij druk en snel afgeleid, vooral in groep 3/4 zitten enkele leerlingen 

die veel aandacht en beweging nodig hebben. In alle groepen wordt door de leerlingen met 

enthousiasme gerekend.  

 

Conclusie 

In alle groepen wordt gewerkt met een vorm van een dag- of weektaak, waarbij de vorm en de 

manier waarop ermee gewerkt wordt verschilt. De blauwe en groene groep maken vaak dezelfde 

sommen, waarbij de blauwe groep vaak verlengde instructie krijgt. De gele groep maakt in 

sommige groepen wel en in andere niet alle basisstof. De groep geel-plus volgt een eigen leerlijn, 

waarbij vaak extra projectwerk gedurende de rekenles wordt uitgevoerd. In een groep volgden 

twee leerlingen uit een lagere groep zonder problemen de rekeninstructie. Met name in de 

combinatiegroepen kost het geven van instructie aan de verschillende niveaugroepen veel tijd.  

 

Observatie 2: november 2017 
De observaties zijn opnieuw verricht op de rekenlessen, waarin vooral is gekeken hoe de 

leerkrachten differentiëren in de drie instructieniveaus. De groepen zijn (qua combinatieklas) 

anders ingedeeld dan vorig jaar. Geobserveerd is in vier groepen: 3 (van combinatieklas 3/4, maar 

groep 4 is elders aan het lezen), 4/5, 6 en 6. Twee van de vier leerkrachten zijn niet in de eerste 

ronde geobserveerd, een is nieuw op school. Omdat de leerkracht van groep 7 ziek is, zijn de 

leerlingen uit groep 7 verdeeld over de andere groepen. 

 

Indeling en instructie in niveaus 

In alle groepen wordt gewerkt met de indeling in de drie groepen, behalve in groep 3. In de 

andere groepen is ook nog sprake van geel-plus leerlingen, dat wil zeggen, leerlingen die boven 

het gele niveau uitstijgen en een eigen programma volgen. In de combinatieklas 4/5 wordt dus 

gewerkt met in principe 8 groepen. In groep 3 wordt nog niet met de kleuren gewerkt (dat volgt 

later dit jaar), maar wel zijn er al drie leerlingen die zelf gelijk aan de slag gaan (met dezelfde 

sommen) en de instructie dus niet hoeven te volgen. Een van deze drie gaat later in de les met 

een Sinterklaasboekje aan de slag. 

De instructie wordt gestart in alle groepen voor alle leerlingen, ook in de combinatiegroepen. In 

groep 3 wordt gewerkt aan het splitsen onder de 10, eerst met eiderdozen en eieren, daarna met 

het rekenrek. Daarna overhoren de leerlingen elkaar door met het rekenrek elkaar sommen op te 

geven (met de hand op het ontbrekende aantal). Daarna werkt de leerkracht klassikaal een aantal 

sommen uit (met cijfers) op het digibord. Hoewel de leerkracht de instructie met veel 

enthousiasme brengt, duurt de klassikale instructie vrij lang. Een aantal leerlingen, die geen 

enkele moeite hebben met de sommen, wil al eerder zelf aan de slag in het werkboek. Dat mag 

nog niet van de leerkracht.   

Na het klassikale deel mogen de leerlingen zelf aan de slag, terwijl de leerkracht rondloopt. Hij 

constateert dat twee kinderen het nog niet zo goed begrepen hebben, die nodigt hij uit aan zijn 

bureau. De meeste kinderen zijn enthousiast aan de slag, op enkele (van de betere) leerlingen na, 

zo verdwijnt er eentje 10 minuten naar de wc. Steeds meer leerlingen melden zich aan het bureau 

van de leerkracht, vaak met een vraag om bevestiging dat ze iets goed hebben gedaan of willen 

weten welke som ze moeten maken.  Ook zijn steeds meer leerkrachten klaar en vragen of ze hun 

rekenrekje weg mogen leggen. Kinderen helpen elkaar ook, verschillende kinderen die iets nog 

niet begrijpen, krijgen hulp van een medeleerling.  
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In groep 4/5 wordt gerekend met geld (getallen samenstellen). Een deel van de leerlingen zit al op 

de gang. Bij de eerste zin  van de leerkracht, roept een kind: ‘juf, dat hoef ik niet te doen!’ De 

leerkracht bevestigt dat de gele groep dit niet hoeft te doen, maar vraagt de leerling wel het uit te 

leggen. De juf doet een aantal sommen voor op het digibord. Enkele kinderen reageren 

gefrustreerd omdat ze geen beurt krijgen. Na de uitleg mogen de kinderen uit de gele groep op de 

gang. Er blijven nog 5 kinderen van groep 5 over. De kinderen gaan zelf aan de slag in hun 

werkboek. De leerkracht vraag welke leerlingen een som uitgelegd willen hebben. Drie leerlingen 

van groep 5 en een leerling uit groep 4 wil dat wel. Tijdens de uitleg van de sommen op het 

digibord, wordt de leerkracht vaak gestoord doordat leerlingen uit de gang voortdurend in en uit 

de klas lopen, omdat ze iets willen pakken, problemen hebben op de computer of een vraag 

hebben. Een paar kinderen van de gele groep worden naar binnen geroepen door de leerkracht 

omdat ze te luidruchtig zijn op de gang. Het is erg druk in de klas, veel leerlingen zitten met hun 

vinger omhoog lang te wachten. Op een gegeven moment vraagt de leerkracht om stilte. Ze zet 

een timer aan, waardoor leerlingen kunnen ze zien hoe lang ze nog hebben voor hun rekenwerk. 

De leerkracht vraagt of iemand al klaar is met al zijn rekenwerk, niemand steekt zijn vinger op. 

Daarna wordt het rustiger. De leerkracht geeft extra instructie aan twee leerlingen. Andere 

leerlingen vragen elkaar om uitleg. De timer wordt vergeten. 

De rekenles in groep 6 gaat over breuken. Voorafgaand hieraan werken de leerlingen met 5 

minuten oefenen met een timer. Het is erg onrustig in de groep. Enkele leerlingen zitten op de 

gang. Nadat de timer gaat geeft de leerkracht breukeninstructie met de breukenstok, want daar 

was de andere juf de dag ervoor niet aan toegekomen. Eerst vraagt ze aan de leerlingen uit de 

gele groep of die zelfstandig vooruit kunnen met de opdrachten en daarna de driesterren 

opgaven in het boek. Zij mogen die op de gang gaan maken. Een leerling vindt het in het lokaal 

gezelliger, maar als blijkt dat hij dan met de instructie moet meedoen, gaat hij toch naar de gang. 

Tijdens de uitleg lopen de leerlingen nog een paar keer de klas in en uit. Na de uitleg met de 

breukenstaaf vraagt de leerkracht of er kinderen zijn die het nog lastig vindt. Twee steken hun 

vinger op, die worden uitgenodigd aan de instructietafel. Terwijl de leerlingen aan de slag gaan, is 

het vrij onrustig in de klas. Een aantal leerlingen zijn vrij snel klaar en gaan zelf aan andere 

projecten werken. Twee leerlingen zijn op de grond bezig met het zelf maken van een 

knikkerbaan, wat de andere leerlingen afleidt. Op een gegeven moment worden ze naar de gang 

gestuurd. Er wordt veel gelopen en gepraat tot het eind van de les. 

In de andere groep 6 zijn de kinderen stil aan het rekenen, terwijl de leerkracht iets uitleg aan een 

meisje. Het is heel rustig in de klas, de kinderen fluisteren. De leerkracht maant de leerlingen 

desondanks dat het nog stiller moet. Daarna vraagt de leerkracht de aandacht van de hele groep 

voor de instructie over breuken (complexer dan de andere groep, hoe lang is iets als je maar een 

deel ziet). Eerst moet de leerkracht een leerling helpen die met de computer werkt. Daarna geeft 

ze instructie aan de hele groep, op twee leerlingen na, die andere dingen doen (waarvan een van 

een andere school komt en op een lager niveau zit). Ze gebruikt de breukenstok en vraagt een 

leerling iets op te meten met een liniaal. De leerling gebruikt haar liniaal verkeerd, waardoor het 

vrij lang duurt. Als een kind (die het allemaal wel begrijpt) gaat kletsen met een ander kind, valt 

de leerkracht flink tegen hem uit. Al met al neemt de instructie veel tijd in beslag. Daarna gaan de 

leerlingen zelf aan het werk. Een deel van de leerlingen is na korte tijd met andere dingen bezig. 

Aan het eind van de les bespreekt de leerkracht het nog even na. Een leerling blijkt het niet te 

sneppen en de leerkracht legt het nog ene keer uit. Ze nodigt de leerling voor de volgende les uit 

aan de instructietafel. Een andere leerling wil daar bij aansluiten. 
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Week/dagtaak en verwerking in niveaus 

In alle geobserveerde groepen wordt op het whiteboard in het lokaal de week/dagtaak 

geschreven. Per datum wordt aangegeven bij welk vak welke opdrachten gemaakt moeten 

worden en welke doelen daarbij horen. Deze zijn vaak niet uitgesplitst voor de drie groepen. In 

groep 3 maken alle leerlingen dezelfde sommen. In groep 4/5 hoeft de gele groep niet alles te 

maken, en krijgen ze extra sommen. In groep 4 de blauwe groep minder sommen hoeft te maken 

dan de groene groep. In groep 5 maken de groene en blauwe groep dezelfde sommen. In de ene 

groep 6 maken de leerlingen in de gele groep ook extra sommen, in de andere groep maken de 

leerlingen in de kleuren verschillende opdrachten. 

In sommige groepen is de instructie aan de hele groep vrij lang, waardoor de leerlingen die de 

sommen al begrijpen afhaken, zij willen graag eerder aan de slag. 

In sommige groepen zorgt het werken in groepen en op de gang voor veel onrust, doordat de 

leerlingen veel aan het lopen zijn. Als de leerkracht aan de instructietafel zit, kunnen zij soms niet 

verder. In sommige groepen helpen de leerlingen elkaar zeer regelmatig. 

 
Conclusie 
Nog steeds geldt dat In alle groepen wordt gewerkt met een vorm van een dag- of weektaak, 

waarbij de vorm en de manier waarop ermee gewerkt wordt verschilt. Wel lijkt de manier van 

werken meer ingeslepen en is er meer eenvormigheid in dag/weektaak op het whiteboard. De 

blauwe en groene groep maken vaak dezelfde sommen, waarbij de blauwe groep vaak verlengde 

instructie krijgt. De gele groep maakt in sommige groepen wel en in andere niet alle basisstof. De 

groep geel-plus volgt een eigen leerlijn, waarbij vaak extra projectwerk gedurende de rekenles 

wordt uitgevoerd. Het differentiëren in de drie a vier groepen per leerjaar brengt ook nadelen 

met zich mee: met name in de combinatiegroep kost het geven van instructie aan de 

verschillende niveaugroepen veel tijd en het lopen van verschillende groepjes naar de gang (en 

terug) geeft veel onrust in sommige klassen. De school loopt hier tegen de grenzen van het 

leerstofjaarklassensysteem aan.  

 

Casusbeschrijving 5 Automatisering bij rekenen met ICT 

5.1 Focus en doelen van de werkgroep  
De werkgroep rekenen van basisschool E (door hen vakgroep genoemd) kiest ervoor om de focus 

dit jaar te leggen op de vraag: hoe kunnen we het automatiseren versterken om een steviger basis 

te krijgen? Later wil de werkgroep zich ook richten op het rekenen ‘onder water’ van het 

ijsbergmodel; het inzichtelijk, handelend rekenen en willen zij meer eenheid brengen in de 

projectles rekenen.   

De school gebruikt voor rekenen Wereld in getallen (WiG). Volgens de methode zou 5 minuten 

starten met automatisering voldoende moeten zijn, maar de leerkrachten ervaren dat dit niet 

genoeg is. De werkgroep wil daarom meer software inzetten om het automatiseren te 

bevorderen. Bij WiG hoort ook software, gericht op automatisering, die wisselend wordt gebruikt. 

Wel maken alle leerkrachten gebruik van Snappet. In plaats van de rekenopgaven van WiG maken 

de leerlingen sommen op Snappet, op hun eigen tablet. De opbouw van de les blijft hetzelfde: 

herhaling, klassikale instructie, eventueel verlengde instructie en verwerkingsopdrachten. 

Snappet biedt de mogelijkheid om de opgaven aan te passen aan het niveau van de leerling. De 

sommen lopen op in complexiteit. De leerlingen krijgen direct feedback of een som goed of fout 
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is. Op een dashboard op de eigen laptop zien de leerkrachten hoe snel leerlingen de opgaven 

hebben gemaakt en hoeveel fouten ze hebben gemaakt. Afhankelijk van deze resultaten kunnen 

leerkrachten ervoor kiezen om leerlingen extra sommen van Snappet laten maken in de weektaak 

(herhaling of verdieping). 

Daarnaast wordt een pilot met het programma Bareka opgezet om het automatiseren te 

versterken. Twee leerkrachten uit de werkgroep gaan dit uitproberen in groep 6, na eerst op een 

andere school te gaan kijken hoe zij het programma gebruiken. Bareka bestaat uit 

screeningstoetsen om de hiaten en foutenpatronen in de rekenontwikkeling in beeld te brengen 

(de “power” van de rekenvaardigheid) en automatiseringstoetsen (de “speed” van de basale 

rekenvaardigheden). De Profielkaart wordt voor leerkracht én leerling gevisualiseerd in 

het Rekenmuurtje. Op basis daarvan kunnen de leerkrachten het aanbod afstemmen op de 

behoeften van leerkrachten. Er is bij de werkgroep enige twijfel over het nut van Bareka, naast de 

andere software. De werkgroep heeft de volgende onderzoekvraag geformuleerd: ’Hoe kunnen 

we het automatiseren versterken om een steviger basis te krijgen’? 

 

5.2 Werkwijze en ervaringen 
Werkwijze 

In de werkgroep rekenen zitten 5 leerkrachten die elk enkele groepen vertegenwoordigen. Er zijn 

twee kartrekkers, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Een van hen is tevens 

rekencoördinator. De werkgroep komt een per twee maanden bijeen. De twee kartrekkers 

bereiden de vergaderingen voor. Hoewel de werkgroep zich had voorgenomen om meer focus te 

brengen in de rekenwerkgroep, wordt er naast het automatiseren met ICT ook gereflecteerd op 

andere rekenzaken, zoals de selectie van de leerlingen voor de plusgroep, het materiaal voor de 

plusgroep, de evaluatie van de rekendag, het kiezen van spelletjes voor het bevorderen van 

automatisering.  

De rekenwerkgroep reflecteert op hoe het rekenonderwijs nu verloopt en welke knelpunten zich 

voordoen. Er is een positieve sfeer en alle leden voelen zich vrij om standpunten en ervaringen in 

te brengen. 

Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep rekenen wordt de pilot gemonitord en wordt de 

voortgang besproken. Bij de pilot met Bareka doen zich een aantal knelpunten voor. Het bezoek 

aan de andere school vindt veel later plaats dan gepland, omdat de andere school die de 

werkgroep op het oog had nog niet zo ver was als ze dachten. Daarnaast kosten de eerste 

screeningstoetsen veel tijd, leerlingen moeten die elk achter de computer maken en er zijn maar 

weinig computers beschikbaar. Ook is niet duidelijk hoe leerlingen daarna passende oefenstof 

kunnen kiezen, op basis van hun rekenmuurtje en er doen zich een aantal technische problemen 

voor. Het was de bedoeling dat groep 4 vrij snel zou volgen, maar dat wordt uitgesteld, omdat de 

leerkrachten van groep 4 niet de tijd en de computers hebben om alle leerlingen de toetsen te 

laten maken en opzien tegen technische problemen. De twee leerkrachten van groep 6 houden de 

moed erin, maar de andere leerkrachten houden bedenkingen, op basis van de gesignaleerde 

knelpunten. Om deze reden wordt de keuze voor een brede invoering van Bareka in alle groepen 

uitgesteld, zodat de twee leerkrachten in de pilot eerst meer ervaring kunnen opdoen of het 

programma echt meerwaarde heeft en tijd bespaart, boven de software van de methode en 

Snappit. 

Vooral op initiatief van de kartrekkers hebben de werkgroepleden gebruik gemaakt van literatuur. 

Op de website van Bareka en van SLO is vooral gezocht naar informatie en praktische werkvormen 
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en materialen. Daarnaast is enkele keren een artikel uitgedeeld in de werkgroep (van een 

adviesbureau en van ‘Volgens Bartjens’, tijdschrift over rekenen-wiskunde) over automatiseren.  

Er werden geen kritische vragen gesteld over deze literatuur. De literatuur en werkvormen 

werden door de leden van de werkgroep als ondersteunend ervaren. Het streven van de 

werkgroep is om op een later moment de reken- resultaten te vergelijken om enig zicht te krijgen 

of de inzet van de Bareka-rekentoets ook effect heeft op de resultaten. 

 

Ervaringen van de werkgroep 

De leden van de werkgroep geven zelf achteraf aan dat ze het proces als ‘rommelig’ hebben 

ervaren. Ze ervoeren veel hobbels wat betreft organisatorische zaken en voorwaarden voor een 

geslaagd proces. Ze geven bijvoorbeeld aan dat het kijken bij andere scholen die reeds werken 

met Bareka organisatorisch lastig was, waardoor de pilot niet meteen van start is gegaan. 

Hierdoor liep de hele pilot meer dan half jaar vertraging op en kon groep 4 pas na de meivakantie 

starten. Volgens de leden van de werkgroep is dat te laat om te kunnen beslissen of - en hoe het 

Bareka programma voor alle groepen kan worden ingezet. Ook wilden zij een expert uitnodigen 

om uitleg te geven over Bareka aan de collega’s, maar ook dat lukte niet op het gewenste 

moment.  

De ervaringen over het onderzoeksmatige deel duiden de werkgroepleden als ‘trial and error’. Zij 

zien zichzelf vooral als nog lerende hierin. Zij geven aan geen kennis te hebben over hoe je op een 

onderzoeksmatige manier werkt aan onderwijsverbetering. Zij hebben wel literatuur gebruikt en 

doelen gesteld, maar minder aandacht gehad voor een duidelijk en haalbaar plan.  

De werkgroepleden geven aan dat ze ondanks de vertraging wel hebben geleerd van deze pilot.  

‘Door eerst zelf te ervaren en de hobbels te overwinnen weten we nu wat we willen. We hebben 

ontdekt dat het Bareka instrument niet ‘toetst’ maar dat het helpend is om de leerlingen in beeld 

te krijgen, zodat je een goed beeld krijgt wie waar op uit valt. Leerlingen vinden het leuk, het is 

leerzaam, ze vliegen door de weektaak heen en het legt een stevige basis. Ook weten we nu hoe 

we het in de school willen implementeren: starten bij kennis door deskundigen van buitenaf in te 

zetten en uitleg te geven over het doel van Bareka om enthousiasme in de school te krijgen. Ook 

een duidelijke instructie voor collega’s is hierin belangrijk, evenals dat alle computers beschikbaar 

moeten zijn voor de groep die op dat moment met Bareka werkt.’ 

Het doel om de leerlingen beter in beeld te brengen is behaald. Het tijdspad om het in een jaar in 

de gehele school te implementeren bleek te optimistisch. De werkgroepleden geven aan dat het 

realistischer is een periode van drie 3 jaar uit te trekken.  

De werkgroepleden vinden zelf dat er groei zit in hun samenwerking. Er is getracht iedereen zijn 

mening te laten geven, goed te luisteren en ze hadden het gevoel gehoord te worden. Er was ook 

altijd een vragenrondje (wat vinden we er met zijn allen van?). Er zijn ook kritische momenten 

geweest, als voorbeeld wordt genoemd dat de een enthousiast nieuwe ideeën oppert, terwijl de 

ander eerst wil afmaken wat is ingezet. Ze hebben besluiten genomen, door door te vragen naar 

elkaars opvattingen, deze te bespreken en naast elkaar te leggen en door prioriteiten te stellen.  

 

Ondersteuning 

De leden van de werkgroep zijn minder positief over de verkregen ondersteuning, ze vinden dat 

ze veel zelf uit moesten proberen. Ze zouden liever eerst meer kennis hebben verkregen door een 

workshop of door het inschakelen van een deskundige. Kennis zien zij als belangrijke basis om te 

weten wat je gaat inzetten en hoe je dat het beste aan kunt pakken. De ondersteuning van het 
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MT is faciliterend geweest in tijd. Ook aanvragen voor het volgen van workshops werd 

gehonoreerd. Tijdens een MT- vergadering was er aandacht voor het onderwerp en de aanpak 

van de werkgroep. Ook zijn ze ondersteund in het formuleren van de onderzoeksvraag tijdens een 

studiedag en is er twee tot drie keer per jaar overleg met de intern begeleider, die ook meedenkt 

over de inhoud en aanpak van Bareka. Voor het team wordt nu een studiedag georganiseerd 

waarin ook de werkwijze van de pilot wordt besproken. De leden van de werkgroep hopen het 

enthousiasme voor Bareka over te brengen op collega’s. Zij vinden het samenwerken met 

leerkrachten buiten de werkgroep moeilijk. Het werken in werkgroepen vinden ze prettig, omdat 

ze met collega’s het enthousiasme over het thema delen. Ook waarderen ze dat er een 

coördinator is die zorg draagt voor de organisatie en zich verdiept in het thema. Hierdoor 

ontstaan specialismes en wordt de voortgang bewaakt. De werkgroepen hebben elk een eigen 

thema. Het meer samen leren over de thema’s van de werkgroepen in het kader van 

schoolontwikkeling zou nog versterkt kunnen worden volgens de werkgroepleden.  

 

5.3 Observaties 
Er heeft alleen een observatieronde aan het begin plaatsgevonden. De tweede ronde ging niet 

door, omdat de pilot nog niet ver was gevorderd (Bareka was nog niet geïmplementeerd) en de 

werkgroep van mening was dat de tweede observatieronde daardoor niet zinvol was. 

De zes observaties vonden plaats in de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op 11 en 23 januari 2017. De 

opbouw van de lessen is in alle groepen gelijk. Gestart wordt met een korte herhaling van eerdere 

instructie, waarna de leerlingen exact 5 minuten krijgen om sommen hierover te maken van 

Snappet op de tablet (op snelheid). Daarna geven de leerkrachten op interactieve wijze klassikale 

instructie over het nieuwe thema met het digitale schoolbord. Gestart wordt met het bespreken 

van het doel, de nieuwe rekenstrategie wordt uitgelegd en voorgedaan. Daarna worden enkele 

voorbeelden klassikaal besproken. Tot slot kunnen de leerlingen aan de slag met het oefenen van 

de sommen op de tablet. In groep 3 wordt dezelfde opbouw gehanteerd, maar wordt geen 

snappet gebruikt. De automatiseringsoefening vindt daar plaats doordat leerlingen optelsommen 

maken door hun potloden in twee groepen verdelen (splitsen). Bij groep 3 vindt ook verlengde 

instructie plaats aan de tafel van de juf na de klassikale instructie. In groep 4 werken twee 

hoogbegaafde leerlingen op eigen tempo door, zij deden niet mee met de instructie. 

In deze lesopbouw is vooral de eerste vijf minuten gericht op automatisering, door het inoefenen 

van rekenstrategieën. Dit doen alle leraren op dezelfde manier. Soms stellen leerlingen vragen bij 

deze herhalingssommen (bijvoorbeeld door een rode kaart op tafel te leggen; groep 5). Voor 

zover zichtbaar checkt slechts één leerkracht of alle leerlingen de herhalingssommen met 

voldoende snelheid en met weinig fouten kunnen maken en verbindt daar consequenties aan 

voor de weektaak. Een andere leerkracht vraagt aan twee leerlingen of zij deze sommen moeilijk 

vinden. Een leerling wel, een andere leerling biedt aan om haar straks nog even te helpen. Aan 

het eind van de les gebeurt dat nog heel even. Ook na het oefenen van de nieuwe sommen vraagt 

de leerkracht wie de sommen moeilijk vond, waarop één leerling zijn vinger opsteekt. ‘Help 

onthouden dat we morgen nog wat extra oefenen’, zegt de juf hierop.  

Verder valt een aantal verschillen op in het gebruik van de ICT-programma’s. 

  

Snappet 

De leerlingen lijken Snappet leuk te vinden en zijn gemotiveerd om de sommen snel en goed te 

maken. Bij de lessen aan het begin van de dag/na de pauze, waren verschillende leerlingen al 
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sommen aan het maken, voordat de les begon. Opvallend is dat het dashboard van Snappet 

slechts door een leerkracht effectief gebruikt lijkt te worden. Zij gaf aanwijzingen vanachter haar 

computer: als ‘zorg dat je de eerste sommen niet overslaat’, je gaat erg hard, goed zo’, ‘dit moet 

je vlot genoeg kunnen, je zit nu op oranje’, ‘iedereen is al klaar met groep 3, zie ik’. Ook liet zij 

leerlingen stoppen als ze voldoende sommen op voldoende snelheid hadden gemaakt, ze konden 

dan verder met de weektaak. Sommige andere leerkrachten vroegen de leerlingen de vinger op te 

steken als ze klaar waren met bepaalde sommen, een leerkracht schreef de namen van de 

kinderen die klaar waren op een blaadje (waar veel tijd mee verloren ging), terwijl ze dit ook op 

het dashboard zouden moeten kunnen zien. Het is mogelijk om per leerling een streefniveau in te 

stellen, ook is het mogelijk om leerlingen die dit niveau niet halen extra instructie of 

oefenmateriaal te geven. Voor zover zichtbaar maakten de leerlingen (behalve in groep 8) echter 

allemaal dezelfde sommen.  

 

Software van WiG 

Alle lokalen hebben 3 of 4 computers waarop leerlingen kunnen werken. In groep 4 en 5 werd er 

met de software van WiG gewerkt tijdens de geobserveerde les. Dit gebeurde tijdens het oefenen 

met Snappet. Tijdens de observaties werd niet duidelijk of leerlingen de tijd die ze niet aan 

Snappet besteden inhalen, bijvoorbeeld in de weektaak.  

In groep 4 maakten steeds vier leerlingen dezelfde taak op de computer (iedereen deed ‘Bij de 

bakker’. Dit duurde maar een paar minuten, daarna zeiden de leerlingen tegen de volgende 

leerling (op basis van een lijstje bij de computer) dat hij/zij aan de beurt was. De sommen hadden 

betrekking op splitsen van sommen tot 20. Geen van de leerlingen bij wie ik keek had er moeite 

mee, wel vonden sommige leerlingen het moeilijk om snel genoeg het antwoord in te typen. 

In groep 5 werden drie leerlingen aangewezen die met de computer mochten werken. De 

leerlingen leken niet erg enthousiast over de sommen van de WiG-software. Het kostte twee van 

de drie leerlingen veel tijd om erin te komen. Er is de keuze uit 3 typen sommen. Voor de jongen 

die kiest voor het plaatsen van vier getallen op een trap, waarbij hij ze in volgorde van grootte 

moet zetten, zijn deze sommen erg makkelijk. Hij is wel 10 minuten bezig met deze sommen, 

steeds weer nieuwe. Na een tijdje klaagt hij tegen de andere twee dat het erg saai is en dat hij al 

heel veel dezelfde sommen heeft gemaakt. De twee meisjes kiezen voor tafels. Eentje is te traag 

met het intypen met de antwoorden en krijgt daardoor steeds de melding dat het fout is, dit 

frustreert haar erg (‘je krijgt gewoon geen tijd om het antwoord in te typen’). De andere staart 

heel lang naar één som. Uiteindelijk krijgt ze de melding: je tijd is om, je hebt drie van de drie 

sommen goed, daarna logt ze per ongeluk uit.  

 

Bareka 

In groep 6 is sinds kort de pilot met Bareka gestart. Tijdens de observatie werken  drie jongens 

hier kort mee, want ze worden vrij snel nadat ze zijn opgestart, meegenomen voor een 

verkeerstoets). Ze zijn niet erg serieus bezig. Daarna mogen drie meisjes hiermee werken. Ze 

kiezen opgaven uit hun rekenmuur. Er verschijnen sommen, waarop ze de antwoorden snel 

moeten intypen. Eén leerling doet twee keer minsommen onder de honderd (met goede 

antwoorden, uitslag: oranje (?). Daarna krijgt ze minsommen onder de 10. Als ik vraag ‘Waarom 

kies je voor deze?’, antwoordt ze: ‘Deze komen er gewoon.’ 
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Bijlage 5 Vragenlijst onderzoekende houding en literatuurgebruik, 
versie po in de klas 
 
Vragenlijst onderzoekende houding  
Scholen PO, in de klas 
 
Beste…  
 
We hebben uw emailadres gekregen van de directeur, omdat uw school meedoet aan het project 
kennisbenutting dat vanuit het partnerschap Opleiden in de School is geïnitieerd. In dit project 
worden directeuren van verschillende scholen ondersteund bij de verdere ontwikkeling van de 
onderzoekscultuur in hun school. Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van dit project. We vragen 
u deze vragenlijst op drie momenten in te vullen; nu, over 1,5 jaar en over ongeveer 3 jaar. Op 
deze manier kunnen we nagaan of de onderzoekscultuur in het team verandert tijdens de duur 
van het project. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. De resultaten worden 
alleen op teamniveau teruggekoppeld naar de directeur. Hieruit is niet af te leiden wie welke 
antwoorden heeft ingevuld. We vragen u om deze vragenlijst binnen een week in te vullen.  
 
Alvast hartelijk dank, 
 
Het projectteam kennisbenutting, 
Linda Keuvelaar, Hennie Brandsma, Ria Timmermans, Anne ter Beek en Anje Ros 
 
 
Algemeen 

A3 Geslacht O man O vrouw 

A4 Hoeveel jaren bent u werkzaam in het 
onderwijs? 

O 0-5 O 6-10 O 11-15 O 16-20 O 20+ 

A5 Hoeveel jaren bent u werkzaam op uw 
huidige school? 

O 0-5 O 6-10 O 11-15 O 16-20 O 20+ 

A6 Hoeveel uren per week werkt u? O 0-16 O 17-24 O 25-32 O 33-40  

A7 In welke bouw of unit bent u (vooral) 
werkzaam? 

O onder-
bouw  

O 
midden-
bouw 

O boven-
bouw 

O 
Anders, namelijk… 

A8 Welke rol(len) vervult u in de school 
 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

O Groepsleraar 
O Intern begeleider 
O Bouw- / unit- / teamcoördinator  
O Adjunct directeur 
O Taal- / reken- / ICT specialist of coördinator  
O Voorzitter of kartrekker van een werkgroep 
O Student  
O Anders, namelijk 

A9 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? O HBO O Post-
HBO 
 

O HBO 
master 

O WO O WO 
master 

A10 Volgt u op dit moment een opleiding? O Nee O Ja, 
post HBO 

O Ja, 
HBO 
master 

O Ja, WO O Ja, WO 
master 
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Onderzoekende houding  
 

In hoeverre zijn de volgende stellingen op u van toepassing? 
 
-Indien u geen les geeft, lees dan ‘handelen’ in plaats van ‘lessen’- 
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O1  Ik wil graag weten hoe dingen werken.  O O O O O O O 

O2  Ik kan mijn oordeel over iets uitstellen, totdat ik er meer van af 
weet.  

O O O O O O O 

O3  Ik verzamel evaluatiegegevens om mijn lessen te kunnen bijstellen. O O O O O O O 

O4  Als een aanpak goed werkt, dan wil ik weten waarom dit zo is. O O O O O O O 

O5  Ik wil begrijpen hoe processen bij leerlingen verlopen. O O O O O O O 

O6  Ik reflecteer kritisch op mijn eigen vooronderstellingen. O O O O O O O 

O7  Ik bekijk zaken vanuit verschillende kanten. O O O O O O O 

O8  Ik bekijk het werk van mijn leerlingen om hun aanpak of manier van 
denken te begrijpen. 

O O O O O O O 

O9  Ik reflecteer systematisch op mijn lessen, om nog beter les te 
kunnen geven. 

O O O O O O O 

O10  Ik vraag door totdat ik precies weet hoe het zit. O O O O O O O 

O11  Ik observeer leerlingen systematisch zodat ik ze beter kan 
begeleiden. 

O O O O O O O 

O12  Ik sta open voor feedback van collega’s.  O O O O O O O 

O13 Ik verzamel gegevens bij mijn leerlingen om mijn handelen te 
evalueren. 

O O O O O O O 

O14 Ik wil van collega’s weten waarom zij bepaalde keuzes maken. O O O O O O O 

O15  Ik vraag collega’s om hulp bij het verbeteren van mijn onderwijs. O O O O O O O 

O16  Ik vraag me af, hoe ik de dingen die ik doe, nog beter kan doen. O O O O O O O 

O17  Tijdens overleg stel ik veel inhoudelijke vragen. O O O O O O O 

O18  Ik bekijk vaak iets vanuit een ander perspectief. O O O O O O O 

O19  Ik bekijk het werk van mijn leerlingen om mijn vervolgacties beter 
af te kunnen stemmen op hun niveau. 

O O O O O O O 

O20  Ik kijk bij collega’s in de klas om er zelf van te leren. O O O O O O O 

O21  Als collega’s al overtuigd zijn, stel ik nog vragen. O O O O O O O 

O22  Ik evalueer mijn lessen kritisch om mijn aanpak te verbeteren.    O O O O O O O 

O23  Ik vind het moeilijk als nieuwe informatie niet overeenkomt met 
eerdere informatie. 

O O O O O O O 
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Onderzoekende houding van collega’s  

Op welk deel van de collega’s in uw school zijn de volgende stellingen van 
toepassing? Het gaat om een inschatting. Indien u in een groot team werkt, 
kunt u de vragen beantwoorden voor de collega’s in uw bouw of unit.   
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C1  Mijn collega’s willen graag weten hoe dingen werken.  O O O O O 

C2  Mijn collega’s  kunnen hun oordeel over iets uitstellen, totdat zij er meer 
van af weten.  

O O O O O 

C3  Mijn collega’s verzamelen evaluatiegegevens om hun lessen te kunnen 
bijstellen. 

O O O O O 

C4  Als een aanpak goed werkt, dan willen mijn collega’s weten waarom dit zo 
is. 

O O O O O 

C5  Mijn collega’s willen begrijpen hoe processen bij leerlingen verlopen. O O O O O 

C6  Mijn collega’s reflecteren kritisch op hun eigen vooronderstellingen. O O O O O 

C7  Mijn collega’s bekijken zaken vanuit verschillende kanten. O O O O O 

C8  Mijn collega’s bekijken het werk van hun leerlingen om hun aanpak of 
manier van denken te begrijpen. 

O O O O O 

C9  Mijn collega’s reflecteren systematisch op hun lessen, om nog beter les te 
kunnen geven. 

O O O O O 

C10  Mijn collega’s vragen door totdat ze precies weten hoe het zit. O O O O O 

C11  Mijn collega’s observeren leerlingen systematisch zodat zij hen beter 
kunnen begeleiden. 

O O O O O 

C12  Mijn collega’s staan open voor feedback. O O O O O 

C13  Mijn collega’s verzamelen gegevens bij hun leerlingen om hun handelen 
te evalueren. 

O O O O O 

C14  Mijn collega’s willen van elkaar weten waarom zij bepaalde keuzes 
maken. 

O O O O O 

C15  Mijn collega’s vragen elkaar om hulp bij het verbeteren van hun 
onderwijs. 

O O O O O 

C16  Mijn collega’s vragen zich af, hoe zij de dingen die zij doen,  nog beter 
kunnen doen. 

O O O O O 

C17  Mijn collega’s stellen veel inhoudelijke vragen tijdens overleg. O O O O O 

C18  Mijn collega’s bekijken vaak iets vanuit een ander perspectief. O O O O O 

C19  Mijn collega’s bekijken het werk van hun leerlingen om hun vervolgacties 
beter af te kunnen stemmen op hun niveau. 

O O O O O 

C20  Mijn collega’s kijken bij elkaar in de klas om er zelf van te leren. O O O O O 

C21 Mijn collega’s stellen veel vragen, voordat zij ergens van overtuigd 
zijn. 

O O O O O 

C22   Mijn collega’s evalueren hun lessen kritisch om hun aanpak te 
verbeteren.    

O O O O O 

C23  Mijn collega’s vinden het moeilijk als nieuwe informatie niet 
overeenkomt met eerdere informatie. 

O O O O O 
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Literatuur 
Onder literatuur verstaan we inhoudelijke teksten over (een aspect van) onderwijs. Deze teksten 

kunnen staan in boeken, artikelen, tijdschriften, internet-publicaties of op websites. 

 

Literatuur lezen vind ik… 

waardevol  O O O O O O O waardeloos 

nutteloos  O O O O O O O nuttig 

verstandig  O O O O O O O dom 

zinvol  O O O O O O O zinloos 

plezierig  O O O O O O O onplezierig 

prettig  O O O O O O O onprettig 

vervelend  O O O O O O O leuk 

saai O O O O O O O boeiend 

interessant  O O O O O O O oninteressant 

fantastisch O O O O O O O verschrikkelijk 

 

Druk literatuurgebruik 

 

In hoeverre ervaart u druk  om regelmatig literatuur te moeten lezen? 
 
Regelmatig is enkele keren per maand  
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1    Van de schoolleiding:  O O O O O O O 

2    Van collega’s  O O O O O O O 

3    Van ouders  O O O O O O O 
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Literatuurgebruik 

In hoeverre zijn de volgende stellingen op u van toepassing? 

G
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     G
eh
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L1 Als ik in een werkgroep zit, onderbouw ik mijn mening met 
literatuur. 

O O O O O O O 

L2 Regelmatig literatuur lezen is voor mij gemakkelijk te doen.  O O O O O O O 

L3 Ik breng literatuur in wanneer we keuzes moeten maken. O O O O O O O 

L4 Regelmatig literatuur lezen kan ik in alle gevallen realiseren. O O O O O O O 

L5 Als ik tegen een probleem aanloop in mijn klas, zoek ik op 
internet naar informatie over mogelijke aanpakken. 

O O O O O O O 

L6 Ik ben van plan om (nog) meer gebruik te maken 
opvattingen en ideeën van anderen.  

O O O O O O O 

L7 Regelmatig literatuur lezen zou geen enkel probleem moeten 
zijn. 

O O O O O O O 

L8 Ik kan goede bronnen vinden als ik meer informatie over  
een onderwerp zoek. 

O O O O O O O 

L9  Ik ben van plan mijn handelen (nog) meer te  onderbouwen 
met literatuur. 

O O O O O O O 

L10 Als ik een artikel lees, kan ik een vertaalslag maken naar 
mijn eigen onderwijs.  

O O O O O O O 

L11 Wanneer ik met collega’s spreek over mijn aanpak, 
onderbouw ik mijn handelen met kennis uit literatuur. 

O O O O O O O 

L12 De kans dat ik in de komende maand literatuur ga lezen is 
groot.  

O O O O O O O 

L13 Ik vind het lastig om informatie te vinden waar ik echt iets 
mee kan in mijn onderwijs. 

O O O O O O O 

L14 Op mijn school heb ik toegang tot literatuur. O O O O O O O 

L15 Ik kan tijd maken om me te verdiepen in literatuur. O O O O O O O 

L16 Het regelmatig literatuur lezen gaat mij zeker lukken. O O O O O O O 

 
Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Bijlage 6 Interviewleidraad slotinterviews 
 
Leidraad Slotinterviews 

Na 2,5 jaar werken aan de onderzoekscultuur met behulp van de scan, interventiekaarten, 

ontwikkelplannen en monitoringsgesprekken willen we graag terugblikken. Dit doen we door 

middel van een groepsinterview van anderhalf uur. Anje en Linda komen samen. Het interview 

wordt opgenomen met een voicerecorder.  

1. Wat is de impact van het project geweest op de onderzoekscultuur op jullie school? 

2. Wat heb je er zelf vooral van geleerd? 

3. Hoe heb je deze manier van werken ervaren? Wat vond je prettig en wat niet? Wat was 

effectief en wat niet? 

4. Wat zijn succesfactoren geweest bij het werken aan de onderzoekscultuur? 

5. Welke belemmeringen waren er? 

6. Herkennen jullie je in de analyse die gepresenteerd wordt van overkoepelende conclusies 

van alle scholen (wordt gepresenteerd tijdens het interview; zie onder)  

7. Wat was de rol van het bestuur in dit proces? 

8. Wat zouden we in een nieuw project met andere scholen anders kunnen doen? 

9. Hoe zouden schoolleiders zelfstandig met de materialen kunnen werken? 

10. Hoe ga je verder met de ontwikkeling van de onderzoekscultuur? Wat heb je hiervoor 

nodig? 

 
 
Overkoepelende conclusies interventies 
Algemeen / kaders 

1. Beeld van onderzoek is van belang: middel, geen doel, niet te groot en ingewikkeld. 

2. Zoeken van een balans tussen sturen en begeleiden / gespreid leiderschap. 

3. Functioneren als PLG is een uitdaging; ook kritische feedback geven en ontvangen is een 

grote uitdaging. 

4. Voor een onderzoekscultuur is een nauwe verbinding tussen onderzoek en 

schoolontwikkeling nodig. 

5. Practice what you preach; een analogie van wat de leerlingen moeten leren en wat 

leraren doen. 

6. Inzetten van externe experts versus benutten van kwaliteiten van de teamleden. 

7. Opleidingen zijn een belangrijke katalysator voor ontwikkelingen in de school (zowel 

schoolleider als teamleden en studenten) 

 
Praktisch, dagelijks werken 

8. Het is belangrijk om de interventies functioneel te maken, passend en nuttig in de 

bestaande routines. 

9. Organisatie en facilitering zijn noodzakelijke voorwaarden, met name de overlegstructuur 

en het omgaan met parttimers.  
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Bijlage 7 Casusbeschrijvingen VO-scholen 
Ervaren school A  

School A is een relatief kleine (750 leerlingen) VMBO-school op het platteland. Er is één locatie. 

De school kenmerkt zich door enerzijds een sterk pedagogische inslag; het mentoraat neemt 

daarbij een zeer centrale rol in. Zo zijn er klassen van leerlingen die (nog) niet voldoende basis 

hebben voor het VO; extra voorbereidend jaar na de basisschool. 

Anderzijds is er historisch gezien een lange traditie (die nog voortkomt uit de Middenschool-

periode) waarin heterogeniteit een wezenskenmerk is. De instroom van de school varieert van 

LWOO leerlingen tot zogenaamde Havo+ leerlingen. Deze brede instroom wordt klassikaal  

heterogeen geplaatst in de tweejarige brugperiode en daarbinnen in heterogene tafelgroepen. 

Samenwerkend leren staat hier centraal. Na de tweejarige brugperiode worden de leerlingen 

sectorgewijs geplaatst in een gezamenlijke BB/KB stroom en een TL/GL stroom. De mogelijkheid 

bestaat dat geschikte leerlingen  na drie jaar kunnen opstromen naar een havo-afdeling van een 

andere school in de regio. 

De school loopt vaak voor als het gaat om onderwijskundige innovaties. Zo wordt er in de 

bovenbouw gewerkt in zogenaamde lespleinen voor zowel de beroepsgerichte vakken (bijv. intra-

sectoraal Techniekplein), maar ook voor het AVO waarin verschillende vakken (als leergebieden) 

een samenhangend aanbod verzorgen (bijv. Vreemde talenplein en het Wereldplein). Om de 

samenwerking met het regionale bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen  te versterken 

kunnen de leerlingen in de bovenbouw modules in de bedrijven en instellingen volgen die 

gezamenlijk door hen beide zijn ontwikkeld. 

 

Beschrijving van het proces van onderzoek in de school 

De start van het ontwikkelen van een onderzoeksmatige cultuur op de school kan worden 

geplaatst rond 2010. Op dat moment heeft de school zich (ook als sponsor) aangesloten bij het 

lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling. De reden  van de schoolleiding en daarin ondersteund 

door het bestuur om aansluiting te zoeken bij het lectoraat was primair gelegen in de overweging 

dat de school(leiding) de behoefte en noodzaak voelde om hun onderwijskundige innovaties op 

hun merites te kunnen beoordelen en te kunnen leren van de ervaringen die daarmee werden 

opgedaan. 

Om dit proces mogelijk te maken heeft de school een viertal docenten gevraagd om zitting te 

nemen in een zogenaamde ‘onderzoeksgroep’. De leden van de onderzoeksgroep (drie docenten 

en een onderwijskundige) werden voor twee taakuren vrijgesteld om onderzoeksactiviteiten  uit 

te voeren. De onderzoeksgroep werd hierin inhoudelijk en onderzoekstechnisch begeleid door het 

lectoraat 

De ontwikkeling van de onderzoeksgroep kreeg een extra impuls omdat de school zich dat eerste 

jaar heeft ingeschreven als mogelijke deelnemer van  het landelijke innovatieproject ‘Durven, 

delen, doen’.  Na een strenge selectieronde heeft de school een subsidie ontvangen waarmee ze 

gedurende een viertal jaren kon werken aan het verder ontwikkelen van leerpleinen in de AVO-

vakken. Dit project werd ook  landelijk gemonitord, en onderzoeksbureau Oberon kreeg de 

opdracht om het ontwikkelproces van de AVO-leerpleinen in de school te onderzoeken. De 

onderzoeksgroep werd ingeschakeld om in dit kader (veelal ondersteunende) 

onderzoeksactiviteiten uit te voeren zoals dataverzamelingen bij docenten en leerlingen. Hierbij 

was het onderzoekskader van Oberon nog leidend. De resultaten van deze onderzoeken zijn 
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gedurende de loop van het ‘DDD’project steeds teruggekoppeld aan de schoolleiding en bestuur 

(evaluatie-functie) en het schoolteam waaronder de direct betrokken docenten(de 

dialoogfunctie). Mede op basis hiervan konden bijstellingen van het innovatie-ontwerp worden 

gedaan die gedragen werden door de betrokken docenten. 

Een tweede sterke impuls bij de ontwikkeling van de onderzoekende cultuur in de school en de 

versterking van de positie van de onderzoeksgroep betrof de toekenning van een SLOA-subsidie. 

De centrale doelstelling van deze subsidie was om het onderzoekend handelen van docenten en 

daarmee de onderzoekende cultuur in de school te versterken. Een voorwaarde hiervoor was dat 

het onderzoek zich moest richten op een schoolbrede onderwijskundige innovatie. Het 

onderzoeksdeel werd extern bekostigd terwijl de ontwikkeling van de innovatie ten laste ging van 

de school. Het onderzoeksvoorstel voor deze subsidie is geschreven door de onderzoeksgroep en 

richtte zich op het procesmatig en evaluatief onderzoeken van een experiment in de onderbouw 

naar de vormgeving van lespleinen in de AVO vakken Nederland, Engels en Wiskunde, het 

zogenaamde NEW-plein. Deze innovatie is van onderop ontwikkeld door een groep van 

onderbouw docenten. Het primaire doel was om leerlingen in de onderbouw beter voor te 

bereiden op het werken en leren en de lespleinen in de bovenbouw. Het richtte zich vooral op het 

ontwikkelen van de benodigde meta-cognitieve competenties (zelfsturing en samenwerken).  

Dit onderzoek was het eerste omvangrijke onderzoek dat de groep zelfstandig heeft ontwikkeld 

en uitgevoerd. Hun inzet (en de begeleiding van het lectoraat) kon worden bekostigd uit deze 

SLOA-subsidie.  In dit onderzoek zijn twee cohorten van leerlingen meerder jaren gevolgd in hun 

ontwikkeling . Ook zijn docenten bevraagd op hun ervaringen De (tussentijdse en eind)resultaten 

van dit onderzoek zijn steeds besproken in het docententeam (dialoogfunctie) en met de 

schoolleiding. Tussentijds is het ontwerp aangepast, maar het uiteindelijk resultaat was dat het 

NEW-plein als zodanig niet datgene opleverde wat verwacht werd (versterken van de meta-

cognitieve vaardigheden), maar ook dat de docenten en de leerlingen minder tevreden waren 

over – en niet goed uit de voeten konden met de vormgeving van het NEW-plein. Mede op basis 

van dit onderzoek is besloten om dit experiment niet verder door te ontwikkelen (de evaluatie-

functie). Dit onderzoek is door de onderzoeksgroep gepresenteerd en besproken op enkele 

(inter)nationale onderwijscongressen (ICSEI-Malmo , EAPRIL- Nijmegen, SLOA-eindcongres) 

Het huidige onderzoeksteam heeft al jaren een belangrijke en in het beleidsplan vastgelegde 

positie in de school. Bij elke voorgenomen  innovatie wordt  de onderzoeksgroep als adviseur 

betrokken. In de ontwikkelagenda van de school is tevens een onderzoeksagenda opgenomen. De 

docenten worden (ook zonder subsidie) voor een deel vrijgesteld van onderwijstaken om 

praktijkonderzoek in de school uit te voeren. Ze komen wekelijks bij elkaar en worden daarbij op 

afroep begeleid door het lectoraat. De opdracht van het onderzoeksteam is de afgelopen jaren 

iets veranderd. In de eerste jaren werden vooral  onderzoeksopdrachten vanuit de schoolleiding 

en de schoolinnovatiegroep verstrekt (bijv. naar de impact van programma voor collegiaal 

klasbezoek).  

Een nadeel van de gekozen strategie om in te zetten op het professionaliseren van een beperkt 

aantal docenten door middel van de onderzoeksgroep is dat de kennis en vaardigheden als het 

ware ‘gestold’ zijn in een beperkt aantal mensen. Om onderzoekend handelen in de school op de 

agenda te krijgen en een meer onderzoekende cultuur te creëren was dat in de eerste fase een 

effectieve strategie. Na verloop van tijd en mede in overleg met het schoolbestuur is besloten om 

in het kader van docentprofessionalisering  het ontwerpgerichte – en onderzoeksmatig handelen 

van alle docenten te versterken en de diverse teams in de onderbouw een belangrijkere rol te 
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geven bij het ontwikkelen en onderzoeken van hun eigen vragen. De onderzoeksgroep heeft 

(naast het doen van onderzoek) dan een meer een stimulerende en begeleidende rol binnen de 

teams. Als strategie is ervoor gekozen om aan elk van de acht onderbouwteams een ontwerp- en 

onderzoeksopdracht te geven. Deze ontwerpopdrachten zijn gebaseerd op een 

probleeminventarisatie die is uitgevoerd in de onderbouw. Deze ontwerpthema’s hadden 

voornamelijk betrekking op het doorontwikkelen van de pedagogische visie van de school, te 

weten het versterken van het mentoraat, de aandacht voor de ontwikkeling van meta-cognitieve 

vaardigheden (leren te leren) en de heterogene samenstelling van klassen en tafelgroepen. 

Door het lectoraat zijn in samenwerking met de onderzoeksgroep twee studiedagen verzorgd 

waarin de teams (theoretisch) zijn voorbereid op het werken met behulp van het model van 

Ontwerpgericht onderzoek. Ook hier is aandacht besteed aan literatuuronderzoek met behulp van 

onder andere de literatuurtool. Van de leden van de onderzoeksgroep werd een andere, meer 

begeleidende,  rol verwacht.  

Deze veranderende, meer begeleidende rol van de onderzoeksgroep had tot doel om de 

ontwerpopdrachten via het model van ontwerpgericht onderzoek uit te laten voeren. Zij 

fungeerden als het ware als ‘luis in de pels’ door steeds verdiepende vragen te stellen en zo nodig 

advies te geven met betrekking tot  de gewenste doelen van het project, de achterliggende kennis 

over het thema (evidence informed werken), de gewenste interventies (het ontwerp) en de wijze 

waarop de interventies zouden kunnen worden onderzocht. De diverse onderbouwteams hebben, 

vooral vanwege de duur van het project (één schooljaar), vaak niet alle stappen in het 

ontwerpproces doorlopen. Wel is er door de meeste groepen op een of andere wijze – literatuur 

of empirisch - onderzoek verricht.  De resultaten van de ontwerpgroepen zijn gepresenteerd op 

de zomerconferentie van de school. Op deze wijze hebben alle docenten kennis kunnen nemen 

van de uitgevoerde activiteiten. 

De onderzoeksgroep is sinds het derde projectjaar (2017/2018) als groep opgehouden. De 

bestaande onderzoeksgroep had in totaal meer dan 5 jaar als groep gefunctioneerd en de 

deelnemers wilden zich verder ontwikkelen op andere terreinen (o.a. als teamleider) en een lid 

heeft een andere baan verkregen. In samenspraak met de directie is gepoogd om deze 

onderzoekende rol over te laten nemen door de teamleiders van de school, zodat er ook in de 

‘lijn’ meer aandacht zou kunnen komen voor het versterken van de onderzoekende houding door 

de docenten in hun teams. Helaas is die strategie, met name door het ontbreken van draagvlak en 

de door hen aangegeven werkdruk, niet gelukt.  

Als compromis is de taak van de onderzoeksgroep in het derde projectjaar formeel overgenomen 

door de schoolontwikkelgroep: een onderwijskundig adviesorgaan van het MT, bestaande uit vier 

docenten, de directeur en de onderwijskundige.  De uitvoerende onderzoekstaken worden nu 

uitgevoerd door de onderwijskundige die daarbij geassisteerd wordt door het lectoraat. De 

schoolontwikkelgroep fungeert daarbij als ‘opdrachtgever’ en klankbord.  De resultaten van het 

uitgevoerde onderzoek zijn aan het eind van het schooljaar gepresenteerd en besproken op de 

schoolbrede slotconferentie. 

 

Analyse van het proces op basis van het model van Knoster 

Strategie en structuur  

Uit de schets die hierboven is gegeven kan worden geconcludeerd dat het MT in de afgelopen 6 

jaren een visie heeft ontwikkeld met betrekking tot het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in 

de school gericht op onderzoekende docenten. Vanuit de schoolleiding en daarin ondersteund 
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door het bestuur heeft het onderzoeksmatig handelen een steeds belangrijkere plaats 

ingenomen. Dit kan worden afgeleid uit de volgende aspecten: 

- In het schoolbeleidsplan is expliciet aandacht voor het volgen van innovaties door 

onderzoek (ontwikkelagenda en onderzoeksagenda); 

- Bij de thema’s teamvorming en docentprofessionalisering is ontwerpgericht onderzoek 

een speerpunt; 

- Teams worden door de onderzoeksgroep begeleid bij hun eigen onderzoeken; 

- De onderzoeksgroep is betrokken bij de planvorming op schoolniveau en de keuze voor 

onderzoekstema’s; 

- Onderzoek staat op de agenda bij schoolbrede conferenties; 

- De schoolleiding en bestuur dragen deze visie uit; 

- De onderzoeksgroep wordt gefaciliteerd vanuit schoolmiddelen; 

- De onderzoeksresultaten hebben een belangrijke rol in het besluitvormingsproces; 

- LiO’s worden betrokken bij schoolbrede onderzoeksthema’s. 

 

Cultuur en leiderschap 

In het totale docententeam is het draagvlak, na een periode van scepsis in de eerdere jaren,  

sterker geworden.  De onderzoeksgroep werd in het begin nogal gezien als een ‘hobbyclubje’ en 

een speeltje van de schoolleiding. Dit zal ongetwijfeld deels nog het geval zijn, maar de 

persistente houding van de schoolleiding, de zichtbaarheid van de onderzoeksgroep en hun 

verslaglegging op schoolconferenties heeft deze scepsis wel sterk verminderd.  

Een belangrijke ontwikkeling daarbij is geweest dat de onderzoeksgroep (naast schoolbrede 

onderzoeken) ook zijn ingezet in een begeleidende rol bij de onderbouwteams (zie hierboven). In 

elk onderbouwteam is een ontwikkelpunt geadopteerd en middels het model van het 

ontwerpgerichte onderzoek heeft elk onderbouwteam een onderzoek verricht naar een pregnant 

onderwijskundig thema.  Belangrijk hierbij is afgelopen schooljaar geweest dat de ontwikkelteams 

hun voortgang hebben kunnen presenteren op de eindconferentie van de school waar alle 

docenten bij aanwezig waren. 

De verwachting was dat het draagvlak voor onderzoekend handelen in de jaren daarna verbeterd 

kon worden en ook zou kunnen worden uitgebreid naar de bovenbouwteams. De bedoeling 

daarbij is steeds geweest dat de teams vanuit hun ontwerp- en onderzoeksopdrachten de 

meerwaarde gingen inzien van deze manier van werken voor hun eigen professionaliteit. Een 

belangrijke voorwaarde  daarbij was dat ze daar inhoudelijk en procesmatig in worden begeleid 

en  dat de (financiële) middelen toereikend zijn.  

Helaas is de ontwikkelrol van de onderbouwteams na een jaar als het ware ‘doodgebloed’. Ook de 

ontwikkeling naar de bovenbouwteams is eigenlijk nooit echt gestart. Hier ligt een belangrijke 

taak/rol weggelegd voor de teamleiders en de belangstellende rol van de schoolleider voor dit 

proces. In de school zal extra aandacht besteed moeten worden aan deze stimulerende rol van de 

teamleiders en de schoolleiding om dit proces gaande te houden. Het initiatief om de teamleiders 

in dit proces een meer prominente rol te geven is helaas (nog) niet gelukt.   

 

Mensen 

Op het uitvoeringsniveau (de docenten in de onderzoeksgroep) is er sprake geweest van een 

lerend proces. De leerkrachten zijn alle tweedegraads die in hun opleiding weinig tot geen 

onderzoekservaring hebben kunnen opdoen. De onderzoeksvaardigheden hebben zich in de loop 
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van de tijd, door middel van ‘leren door doen’  en ‘just in time learning’ verder ontwikkeld. De 

onderzoeksgroep heeft zich op basis van de onderzoeksvragen kunnen bekwamen in alle fasen 

van het onderzoeksproces en de diverse methoden en technieken die daarvoor nodig zijn. De 

begeleidende (expert)rol van het lectoraat is daarbij noodzakelijk en wenselijk gebleken. Binnen 

de groep heeft zich ook een soort natuurlijke taakverdeling voorgedaan. Zo is de een beter in het 

vertalen van beleidsthema’s in onderzoeksvragen, terwijl een ander graag stoeit met 

databestanden of de rapportage op zich neemt. 

De ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is dat er een zekere mate van stabiliteit in het 

onderzoeksteam is en dat de docenten worden geselecteerd op hun motivatie (en bijvoorbeeld 

niet op het invullen van hun takenplaatje). In de beginjaren was er mede daardoor sprake van 

jaarlijkse wisselingen in de teamsamenstelling waardoor ervaring verloren ging en het leerproces 

stagneerde. De samenstelling van team is de afgelopen jaren stabiel geweest waardoor er een 

groei in competenties zichtbaar is.  

De onderzoeksgroep heeft de afgelopen jaren veel evaluatief beleidsgericht onderzoek gedaan 

naar zogenaamde meso-thema’s. Het ging daarbij o.a. om het evalueren van schoolbrede thema’s 

als: 

- Doorontwikkeling lespleinen in de bovenbouw; 

- Ontwerp en onderzoek naar een integratief lesplein voor Nederlands, Engels en wiskunde) 

in de onderbouw; 

- Evaluatie van het schoolbrede project ‘X-leren’ door middel van collegiale lesbezoeken; 

- Evaluatie van de invoering van Chrome-books in jaar 1; 

- Evaluatie van nascholingsactiviteiten voor docenten met betrekking tot ICT-gebruik en 

activerend leren door leerlingen. 

Een nadeel hierbij is geweest dat deze kennis en ervaringen te veel gestold zijn in de 

onderzoeksgroep en te weinig verspreid worden in het docententeam. In de loop van de 

afgelopen jaren is bewust gepoogd om op verschillende manier de onderzoekende houding en – 

vaardigheden van het gehele docententeam te verbreden en te versterken. Initiatieven die 

hiertoe zijn uitgevoerd waren: 

- De onderzoeksgroep jaarlijks met één persoon te verversen; 

- Lio’s (evt. masterstudenten) de mogelijkheid geven om met hun onderzoek aan te sluiten 

bij de onderzoeksgroep; 

- De rol van de onderzoeksgroep te verbreden naar het begeleiden van de teams voor wat 

betreft hun ontwerp- en onderzoeksactiviteiten; 

- Het lectoraat intervisiebijeenkomsten laten geven met betrekking tot de begeleidende rol 

van de docenten in de onderzoeksgroep bij de professionalisering van de hele 

docentenpopulatie 

- De teamleiders een belangrijke rol te geven. 

Deze initiatieven waren niet allemaal succesvol, met name doordat de schoolleiding onvoldoende 

in staat was hierin de eigen rol te pakken en het stimuleren van de onderzoekscultuur overliet aan 

de onderzoeksgroep. 

 

Middelen  

De school heeft door middel van het verkrijgen van landelijke subsidies in het verleden een goede 

financiële basis gekregen om docenten te faciliteren in het doorontwikkelen van schoolinnovaties 

(DDD-project) en het versterken van de onderzoekscultuur (SLOA). Bij het wegvallen van deze 
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bronnen komen deze initiatieven ten laste van het reguliere budget en het scholingsbudget cq 

scholingstijd van docenten. Dat heeft de afgelopen jaren tot gevolg gehad dat de 

onderzoeksgroep minder is gefaciliteerd (naar 1 taakuur). De docenten worden wel gelijktijdig 

vrijgeroosterd.  Daarnaast is afgesproken dat de docenten ook zelf tijd investeren vanuit hun 

professionaliseringstijd. Dit geeft aan dat de betrokkenheid en motivatie van de docenten in de 

onderzoeksgroep sterk is.  Een extra prikkel en motivator voor de onderzoeksgroep is dat ze door 

de schoolleiding serieus worden genomen, dat hun werk wordt gebruikt in de beleidsvorming en 

dat ze worden gezien als experts.  

 

Resultaten 

Zoals aangegeven bij het thema ‘visie en draagvlak’ is het ontwikkelen van een onderzoekende 

cultuur op school door middel van het faciliteren en ondersteunen van de onderzoeksgroep en 

het verbreden van een onderzoekende houding en vaardigheden bij docenten, een belangrijk 

speerpunt binnen de school. De planmatigheid waarmee dit proces in gang is gezet en zich verder 

ontwikkelt blijkt uit het volgende: 

- In het meerjaren beleidsplan is opgenomen dat onderzoek wordt ingezet bij alle (majeure) 

onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen en innovaties. De ontwikkelagenda 

wordt vertaald naar een onderzoeksprogramma. 

- In het professionaliseringsplan is expliciet aandacht voor ontwerpend en onderzoekend 

leren. 

- De onderzoeksgroep is als adviseur betrokken bij het ontwerp van innovaties. 

- Resultaten van onderzoek worden besproken in/met het docententeam. 

- Resultaten van onderzoek worden gebruikt in de beleidscyclus. 

 

Concluderende opmerkingen 

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat de school de afgelopen jaren sterk heeft ingezet om 

zich te ontwikkelen tot een lerende, onderzoekende schoolorganisatie. De visie van de school, het 

onderzoeken leren en werken, is formeel vastgelegd in het beleidsplan. Hierin is een belangrijke 

en formele rol weggelegd voor de onderzoeksgroep. Het leiderschap (MT) maakt gebruik van de 

informatie en kennis die de praktijkonderzoeken opleveren. De onderzoeksvragen worden vooral 

ingegeven door beleidsvragen op schoolniveau. Onderzoeksresultaten worden besproken in het 

MT en vervolgens gedeeld met het personeel in de schoolbrede conferenties. Mede op basis van 

de consultaties met het personeel worden beleidsbeslissingen genomen. 

Er is sprake geweest van een onderzoeksgroep die meerdere jaren achtereen in dezelfde 

samenstelling actief is geweest. Dit heeft voor hen betekend dat ze zich hebben kunnen 

ontwikkelen naar  onderzoekende professionals die in staat zijn beleidsvragen te vertalen naar 

onderzoeksvragen.  

Een belangrijk pluspunt daarbij is geweest dat  de onderwijskundige in de school steeds onderdeel 

van de onderzoeksgroep is geweest. Deze onderwijskundige speelt tevens een adviserende rol bij 

onderwijskundige beleidsvoorbereiding en uitvoering in de school. In die rol was het mogelijk het 

belang van praktijkonderzoek in de beleidscyclus te benadrukken en de  vertaling van 

beleidsvragen naar onderzoeksvragen mede vorm te geven.  

Een punt van zorg betreft de strategie om docenten door middel van ontwikkelgroepen meer bij 

onderzoek te betrekken. Dit is helaas na een eerste ronde gestopt. Hoewel er in het beleidsplan 

van de school een belangrijke rol is weggelegd voor de onderzoeksgroep is tot op heden niet 
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mogelijk gebleken om de ontstane vacatures in de onderzoeksgroep op te vullen. Hier ligt een 

belangrijke taak/rol weggelegd voor de teamleiders en de belangstellende rol van de schoolleider 

voor dit proces. In de school zal extra aandacht besteed moeten worden aan deze stimulerende 

rol van de teamleiders en de schoolleiding om dit proces gaande te houden. Het initiatief om de 

teamleiders in dit proces een meer prominente rol te geven is helaas (nog) niet gelukt.   

 

Ervaren school B 

School B betreft een grote (>4000 leerlingen) en brede scholengemeenschap, met drie 

vestigingen in Groningen. De school is onderdeel van een groot schoolbestuur, waarbij ook alle 

openbare PO scholen zijn aangesloten. De afgelopen jaren heeft de school in moeilijk vaarwater 

gezeten, zowel bestuurlijk (wisselingen in het MT), financieel (tekorten op de begroting) en 

onderwijskundig (inspectie-oordelen).  De school bestaat nu als drie afzonderlijke ‘scholen’ met 

onderscheiden profielen; een VMBO, een Montessori-lyceum voor Havo en VWO en een Lyceum 

voor VMBO, Havo en Vwo. Dit transformatieproces is nog in volle gang. 

 

Beschrijving van het proces van onderzoek in de school 

De start van het ontwikkelen van een onderzoeksmatige cultuur op de school kan worden 

geplaatst rond 2010/2011. Op dat moment heeft de school zich (ook als sponsor) aangesloten bij 

het lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling. De reden  van de schoolleiding en daarin 

ondersteund door het bestuur om aansluiting te zoeken bij het lectoraat was primair gelegen in 

de overweging dat de school(leiding) de behoefte en noodzaak voelde om hun onderwijskundige 

innovaties op hun merites te kunnen beoordelen en te kunnen leren van de ervaringen die 

daarmee werden opgedaan. 

Om dit proces mogelijk te maken heeft de school een viertal docenten gevraagd om zitting te 

nemen in een zogenaamde ‘onderzoeksgroep’. De leden van de onderzoeksgroep werden voor 

twee taakuren vrijgesteld om onderzoeksactiviteiten uit te voeren. De onderzoeksgroep werd 

hierin inhoudelijk en onderzoekstechnisch begeleid door het lectoraat. De onderzoeksgroep 

kwam wekelijks op een vrijgeroosterd tijdstip (vrijdagmiddag van 14-17 uur) bij elkaar. 

De ontwikkeling van de onderzoeksgroep kreeg een extra impuls omdat de school gedurende 

twee jaar een SLOA-subsidie kreeg toegekend. De centrale doelstelling van deze subsidie was om 

het onderzoekend handelen van docenten en daarmee de onderzoekende cultuur in de school te 

versterken. Een voorwaarde hiervoor was dat het onderzoek zich moest richten op een 

schoolbrede onderwijskundige innovatie. Het onderzoeksdeel werd extern bekostigd terwijl de 

ontwikkeling van de innovatie ten laste ging van de school. Het onderzoeksvoorstel voor deze 

subsidie is geschreven door de onderzoeksgroep en richtte zich op ontwikkelen van een 

Montessori-bovenbouw afdeling voor Havo en Vwo. Er bestond al jaren een Montessori 

onderbouw  (jaar 1 en 2 voor Vmbo, en jaar 1, 2 en 3 voor Havo/Vwo), maar de school had hierop 

geen vervolg. Het onderzoek heeft zich gericht op diverse aspecten die te maken hebben op dit 

ontwikkelproces met een nadruk op de vormgeving van pedagogisch, didactische leerlijn in de 

bovenbouw, de ontwikkeling van een Montessori leeromgeving en de ontwikkeling van de 

benodigde docentcompetenties (professionalsering) van niet Montessori docenten (o.a. door 

middel van collegiale intervisie). 

De onderzoeksgroep heeft bijna vier jaar naar volle tevredenheid gefunctioneerd. Er waren 

afspraken met de toenmalige directie om de onderzoeksgroep te blijven faciliteren  en op te 

nemen in het beleidsplan en takenplaatje van de school. 
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Helaas is deze ontwikkeling nogal bruusk gestopt door de hierboven geschetste omstandigheden, 

de financiën en personele wijzigingen in het MT. Met andere woorden; de financiële en 

beleidsmatige ruimte werd beperkt en de onderzoeksgroep werd opgeheven. 

Rondom 2015 kwam de mogelijkheid voor de school om zich aan te sluiten bij het NRO-project 

kennisbenutting. De (destijds interim) rector zag daarin wel een meerwaarde, heeft zich ook in 

principe aangemeld, maar wilde zich door de ‘onrust’ op school niet definitief vastleggen, ook al 

om de nieuwe rector niet voor de voeten te lopen. Pas op het moment dat de nieuwe rector is 

aangesteld (miv. Schooljaar 2016/17) zou er weer inhoudelijk gesproken kunnen worden over de 

deelname van de school aan het NRO-project. Na diverse overleggen met de nieuwe rector is 

besloten dat een locatie/school zich wilde aansluiten bij het NRO-project. Dit heeft erin 

geresulteerd dat de onderzoeksgroep per januari 2017 weer in ere is hersteld  en zich (voorlopig) 

voor een taakuur kunnen wijden aan onderzoek. De onderzoeksgroep is voor het schooljaar 

2017/2018 weer vast in het rooster gekomen en de deelnemers worden voor een lesuur per week 

bekostigd. Naast twee nieuwe docenten zijn er ook twee van de oorspronkelijke deelnemers 

betrokken bij de onderzoeksgroep. De twee nieuwe docenten hebben recentelijk een 

professionele master afgerond en zijn sterk geïnteresseerd in dit type onderzoek en willen zich 

hierin verder ontwikkelen. Dit geeft een goede garantie voor de (onderzoekende) houding en – 

vaardigheden in de onderzoeksgroep.  

Uit de schets die hierboven is gegeven kan worden geconcludeerd dat de visie met betrekking tot 

het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur in de school met onderzoekende docenten zich 

gedurende de afgelopen jaren nogal wisselend heeft ontwikkeld. Na de eerste periode van vier 

jaar waarin de onderzoeksgroep zich een redelijk vaste positie heeft verworven in de evaluatie 

van de beleidscyclus  is er door omstandigheden (wisselingen in MT, financiële perikelen en vooral 

een ingrijpende onderwijskundige reorganisatie) een andere prioriteitstelling binnen de school 

gekomen. Hierdoor is de bekostiging van de deelnemende docenten destijds komen te vervallen.   

De onderzoeksgroep functioneert relatief autonoom. De rol van het lectoraat kan worden 

beschreven als ‘kritische vriend’ en heeft vooral betrekking op de vormgeving en praktische 

uitvoering van de onderzoeken die worden uitgevoerd. Gemiddeld vinden deze 

begeleidingsgesprekken elke  3 a 4 weken plaats.  

 

De onderzoeksgroep heeft zich het afgelopen jaar gericht op een specifiek thema namelijk het 

verband tussen de doorlopende leerlijnen in toetsen en het doorstroomrendement van OB naar 

BB op de Havo-afdeling. Dit onderzoek is een vervolg van een aantal in –en externe onderzoeken.  

- Bovenbouwrendement (deel van de leerlingen dat zonder studievertraging in de 

bovenbouw het diploma haalt) op het HAVO van de school was onder de norm, blijkt uit 

inspectierapport 2015. Het gemiddelde eindexamencijfer lag op het HAVO in 2016 licht  

onder de norm (6,24 t.o.v. 6,26). 

- Onvrede van leerlingen over aansluiting tussen onder- en bovenbouw, blijkt uit 

leerlingenenquêtes. Uit analyses blijken met name tegenvallende cijfers van leerlingen 

samen te hangen met deze onvrede. Hoeveelheid en moeilijkheid van lesstof en de 

moeilijkheid van toetsvragen worden door leerlingen genoemd als struikelblok. 

- Er is geen zicht op kwaliteit van toetsing; secties zijn zelf verantwoordelijk. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van genormeerde toetsen (inspectierapport 2015). 

In het kader van dit onderzoek heeft een verdiepende analyse plaatsgevonden op de cijfers voor 

de verschillende vakken aan het eind van de OB (jaar 3) en in jaar 4.  
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Deze gegevens zijn teruggekoppeld aan de diverse vaksecties binnen de school. Op basis hiervan 

is besloten om voor een aantal vakken (wiskunde, Duits, biologie en maatschappijleer) een nadere 

analyse te plegen op de gebruikte toetsen en de daarin gehanteerde soorten toetsvragen. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de taxonomie van Bloom. Docenten in de diverse secties zijn tijdens 

een studiedag in maart gevraagd om hun eigen toetsen te boordelen op basis van een format 

gebaseerd op de taxonomie van Bloom. Dit format is ontwikkeld door de onderzoeksgroep. De 

resultaten zijn aan het eind van het schooljaar (2017/2018) beschikbaar. 

In de werkwijze van de onderzoeksgroep kan enerzijds het model van ontwerpgericht onderzoek 

worden herkend. Er is uitgebreid verdiepend empirisch en literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 

stand van zaken en de mogelijke oorzaken van de lage doorstroom en bovenbouwrendemente op 

de Havo-afdeling. De gegevens zijn teruggekoppeld aan de diverse secties om mogelijke 

verklaringen (hypothesen)  te formuleren. Hierin kan de dialoogfunctie worden herkend. De 

hypothese dat de gebruikte toetsvormen sterk verschillen tussen onderbouw (meer gebaseerd op 

kennisreproductie) en bovenbouw (meer gebaseerd op integratie van transfer van kennis) is 

vervolgens gebruikt om een nader onderzoek te starten. Bij dit onderzoek worden docenten 

gevraagd om hun eigen toetsen te analyseren en vervolgens te bespreken in de sectie en te 

komen tot een betere afstemming tussen onder – en bovenbouw. In deze opzet heeft onderzoek 

ook de functie van een professionele leerstrategie die gebaseerd is op empirische kennis (data-

driven). Dit geeft vervolgens de mogelijkheid dat docenten uit onder- en bovenbouw gezamenlijk 

een leergemeenschap vormen met het doel om de toetsvormen meer op elkaar af te stemmen. 

Op basis hiervan kan een ontwerp worden gemaakt voor een onderwijskundige interventie 

(betere afstemming tussen toetsvormen) die vervolgens geïmplementeerd én onderzocht kan 

worden op werkzaamheid.  

In het komende schooljaar zal de onderzoeksgroep binnen de diverse teams en secties ontwikkel- 

en onderzoeksvragen ‘ophalen’.  De intentie is dat de onderzoekgroep enkele van deze ontwikkel- 

en onderzoeksvragen adopteert en de betrokken teams/sectie ondersteundt in en begeleidt bij 

dit proces.  

 

Analyse van het proces op basis van het model van Knoster 

Strategie en structuur  

De ontwikkelingen op de school dienen mede te worden gezien in het licht van de 

organisatorische veranderingen in de school waardoor er drie relatief autonome scholen zijn 

opgezet. Op bestuurlijk niveau zijn er de afgelopen jaren ontwikkelingen gaande, waarin het 

bestuur het onderzoekend werken en leren in al haar scholen wil stimuleren. Zo is in het najaar 

van 2016 een leergang ‘Praktijkonderzoek’ gestart voor docenten in alle aangesloten scholen Po, 

VO en SO.  

In deze leergang zijn een 18-tal leerkrachten (PO) en docenten VO ‘geschoold’ in het vertalen van 

een ‘verlegenheidsituatie’ in hun eigen school naar een concreet onderzoeksvoorstel. Deze 

voorstellen zijn beoordeeld en een aantal daarvan zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn 

afgelopen schooljaar uitgevoerd.  

De evaluatie van de eerste leergang heeft uitgewezen dat de leergang een redelijk sterke  

(gemiddeld 3.6 op een schaal van 5) bijdrage heeft geleverd aan: 

 De kennis met betrekking tot het onderzoeksproces;  

 De eigen vaardigheden met betrekking tot onderzoek;  
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 De inhoudelijke kennis over het onderzoeksthema;  

 De motivatie voor (praktijkgericht) onderzoek;  

 Het inzicht in de vraagstukken die er op de eigen school spelen. 

De literatuurtool die vanuit het NRO-project is aangeboden is gewaardeerd met een 6.8 (op een 

10-puntsschaal. Een punt van kritiek betrof de ELO (4.5) die door technische problemen niet goed 

heeft gewerkt. Ook werd zeer divers gedacht over de ondersteuning van de schoolleiding (6.3 met 

een standaard deviatie van 1,8). 

Ook in 2017/2018 is een dergelijke leergang uitgevoerd. De deelname aan deze leergang was 

echter veel geringer in omvang. Een evaluatie zal moeten uitwijzen wat de achtergrond is van 

deze beperkte deelname. 

Vanuit het bestuur krijgt het onderzoeksmatig handelen een steeds belangrijkere plaats. En ook 

binnen school B is de onderzoeksgroep betrokken bij onderzoek naar beleidsevaluatie van 

verschillende thema’s . Dit kan worden afgeleid uit de volgende aspecten: 

- In het beleidsplan van het bestuur is expliciet aandacht voor het volgen van innovaties 

door onderzoek (ontwikkelagenda en onderzoeksagenda). 

- Er is op bestuurlijk niveau een coördinator Onderzoekagenda aangesteld die 

verantwoordelijk is voor de afstemming tussen de beleidsagenda en de 

onderzoeksagenda. 

- Bij docentprofessionalisering (O2G2-breed) is ontwerpgericht onderzoek een speerpunt 

zoals blijkt uit de leergang Onderzoek die is opengesteld voor alle docenten binnen het 

totale bestuur. Hiertoe worden ook bestuurbrede Kenniscafe’s georganiseerd. 

- Een aantal deelnemers vanuit de leergang kunnen hun onderzoek deels bekostigd krijgen 

vanuit het bestuur en de gemeente Groningen en vervolgens uitvoeren op hun eigen 

school 

- De onderzoeksgroep van de school  is betrokken bij de planvorming op schoolniveau in de 

keuze voor onderzoeksthema’s. 

- Het onderzoek van de onderzoeksgroep wordt besproken op schoolbrede studiedagen.  

- Docenten binnen de school zijn zowel respondenten alsmede ontwikkelaars, uitvoeders en 

zo mogelijk onderzoekers (een PLG) van een onderwijskundige interventie.  

- Praktijkonderzoek wordt gezien als professionele leerstrategie. 

- De schoolleiding en bestuur dragen deze visie uit. Vanuit de doelstellingen van het NRO-

project zijn gesprekken gevoerd met de nieuwe rector over de wijze waarop hij deze 

ontwikkelingen kan stimuleren, ondersteunen en faciliteren. Deze gesprekken vinden 

plaats aan de hand van de ontwikkelscan. 

- De onderzoeksgroep wordt gefacilieerd vanuit schoolmiddelen. 

- De onderzoeksresultaten spelen een rol in het besluitvormingsproces.  

- LiO’s (1e en 2e graads) worden zo veel mogelijk betrokken bij schoolbrede 

onderzoeksthema’s. 

 

Cultuur en leiderschap 

De onderzoeksgroep is vooral betrokken geweest bij de uitvoering van onderzoeken waarvan de 

vraagstellingen vanuit de beleidsagenda van de school voortkwamen. Vraagstukken die vooral 

verband hielden met het rendementsprobleem, zoals die gesignaleerd zijn in de 

doorstroomgegevens en de examenresultaten. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd om een beter 

zicht te krijgen op de feitelijke situatie en zijn analyse door de jaren heen en  verschillen tussen 
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secties e.d. uitgevoerd.  Deze gegevens zijn steeds besproken in het MT en teruggekoppeld aan de 

diverse secties (door gesprekken en informatiebrieven). Deze gesprekken zijn steeds gevoerd 

door de leden van de onderzoeksgroep en hadden vooral tot doel om enerzijds verdiepende 

informatie te verkrijgen over de mogelijke  oorzaken dan wel oplossingen. Ook zijn verdiepende 

onderzoeken uitgevoerd onder de leerlingen. Beide onderzoeken lieten zien dat met name de 

overgang van de onder naar de bovenbouw tot rendementsproblemen leidde. Leerlingen gaven 

aan dat ze bij deze overgang grote verschillen signaleerden in de gehanteerde inhoud en vormen 

van toetsen. Op dit moment (zie hierboven) wordt een onderzoek uitgevoerd waarin de rol van 

toetsen nader wordt geanalyseerd. Hierbij worden de docenten betrokken als informatiebron, 

maar worden ze ook gevraagd om hun eigen toetsen te analyseren. Dit vindt plaats gedurende 

een schoolbrede studiedag. Onderzoek wordt op deze manier ook ingezet als 

bewustwordingsmechanisme (inzicht gevend) en als professionaliseringsinstrument voor de 

docenten (hoe kunnen we onze toetsen verbeteren?). 

Daarnaast heeft de groep een ‘tevredenheidsonderzoek’ uitgevoerd onder alle personeelsleden 

van de schoonderzoeksgroepemeenschap. De resultaten hiervan zijn breed besproken in de 

diverse teams en hebben geleid tot verbetervoorstellen. De groep heeft aan het MT voorgesteld 

om ook betrokken te worden bij de evaluatie van deze verbetervoorstellen. Dit kan wellicht een 

speerpunt worden voor vervolgonderzoek in het komende schooljaar. 

De onderzoeksgroep heeft zich specifiek gericht op schoolbrede vraagstukken (rendementen, 

toetsen en tevredenheid). Hierbij is in het onderzoeksdesign steeds expliciet rekening gehouden 

met de rol van de docenten in het onderzoeksproces: niet alleen als respondent maar ook als 

actieve participant bij het ontwikkelen van verbetervoorstellen op basis van de empirische data.  

De rol van de onderzoeksgroep is in eerste instantie het aanleveren van betrouwbare data 

geweest op basis waarvan het MT én de docententeams hun eigen analyses kunnen plegen en 

vervolgens hun mogelijke verbeteracties kunnen plannen, ontwerpen en uitvoeren. In tweede 

instantie kan de onderzoeksgroep evaluatief onderzoek (helpen) uitvoeren naar het proces en de 

effecten van deze interventies. In deze opzet kan de cyclus van ontwerpgericht onderzoek worden 

herkend.  

Er doen zich echter hierbij enkele dilemma’s voor. Ten eerste de vraag of de keuze voor 

schoolbrede thema’s de betrokkenheid van de docenten bij onderzoek vergroot of dat deze keuze 

juist contraproductief is en er meer aansluiting zou moeten worden gevonden bij vragen die 

dichterbij het pedagogisch didactisch handelen van de docenten liggen. Een tweede dilemma die 

kan worden gesignaleerd is de meervoudige rol of functie die de onderzoeksgroep in dit 

ontwikkelproces vervult. De aanvliegroute van de onderzoeksgroep is geweest om op basis van 

empirische data de docenten bewust te maken van de omvang en mogelijke oorzaken van de 

rendementsproblemen en vervolgens de docenten te betrekken bij het vinden van 

oplossingsscenario’s. De vraag hierbij is hoe ver de onderzoeksgroep moet gaan bij dit 

ontwikkelproces; waar eindigen de verantwoordelijkheden van de onderzoeksgroep en waar 

moet het MT (teamleiders, sectieleiders)  dit proces overnemen. Een voorbeeld hiervan is de 

organisatie van de studiedag over toetsontwikkeling. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij 

de onderzoeksgroep waarbij de rol van het MT beperkt is. Uit interviews blijkt dat de 

onderzoeksgroep en het MT hierover geen duidelijke afspraken hebben gemaakt. 

 

Mensen 
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Op het uitvoeringsniveau (de docenten in de onderzoeksgroep) is er sprake geweest van een 

lerend proces. De leerkrachten zijn deels 1e en deels 2e graads die in hun opleiding  in sterk 

wisselende mate  onderzoekservaring hebben kunnen opdoen. De onderzoeksvaardigheden 

hebben zich in de loop van de tijd, door middel van ‘leren door doen’  en ‘just in time learning’ 

verder ontwikkeld. De onderzoeksgroep heeft zich op basis van de onderzoeksvragen kunnen 

bekwamen in alle fasen van het onderzoeksproces en de diverse methoden en technieken die 

daarvoor nodig zijn. De begeleidende (expert)rol van het lectoraat is daarbij noodzakelijk en 

wenselijk gebleken. Binnen de groep is er sprake van verschillende inhoudelijk achtergronden nl. 

een docent maatschappijleer, Duits, biologie en wiskunde. Deze verdeling heeft als voordeel dat 

de docenten betrokken zijn bij de vaksecties van school B. Daarnaast heeft zich ook een soort 

natuurlijke taakverdeling voorgedaan. Zo is de een beter in het vertalen van beleidsthema’s in 

onderzoeksvragen, terwijl een ander graag stoeit met databestanden of de rapportage op zich 

neemt. 

Een additionele stimulans voor docenten om zich verder te ontwikkelen in onderzoekende 

vaardigheden is de bestuursbrede Leergang Onderzoek geweest, waaraan ook docenten van het 

school B hebben deelgenomen. 

De ervaring heeft geleerd dat het belangrijk is dat er een zekere mate van stabiliteit in het 

onderzoeksteam is en dat de docenten worden geselecteerd op hun motivatie. De 

onderzoeksgroep van de school is in de tijd redelijk stabiel gebleven. Van de oorspronkelijke vier 

leden zijn er twee nog steeds betrokken en zijn er vanaf begin 2017 twee nieuwe leden 

toegevoegd.  

Een mogelijk nadeel hierbij kan zijn dat de kennis en ervaringen te veel gestold zijn in de 

onderzoeksgroep op zich en nog te weinig verspreid worden in het docententeam. De strategie 

die is gekozen om de docenten te betrekken bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten, hen 

ook als ‘medeontwikkelaars’ in te zetten voor verbeteractie, maar ook de directe persoonlijke 

betrokkenheid van de leden van de onderzoeksgroep bij de diverse vaksecties zijn ondersteunend 

bij het versterken van de onderzoekende houding van de docenten. Het is niet te verwachten dat 

er een directe invloed is op de concrete onderzoeksvaardigheden van de docenten. 

De mogelijkheid voor docenten om zich middels de Leergang Onderzoek verder te scholen op het 

gebied van onderzoek is op bestuurlijk niveau een belangrijke stimulans geweest.  

 

Middelen 

De school heeft door middel van het verkrijgen van een landelijke subsidie (SLOA) in het verleden 

een goede financiële basis gekregen om docenten te faciliteren in het versterken van de 

onderzoekscultuur. Bij het wegvallen van deze bronnen zijn deze initiatieven ten laste gekomen 

van het reguliere budget en het scholingsbudget cq scholingstijd van docenten. Dat heeft de 

afgelopen jaren tot gevolg gehad dat de onderzoeksgroep een aantal jaren niet is gefaciliteerd. 

Pas recentelijk, door de deelname aan het NRO-project Kennisbenutting is de onderzoeksgroep 

weer gefaciliteerd (naar 1 taakuur). De docenten worden gelijktijdig vrijgeroosterd.  Daarnaast is 

afgesproken dat de docenten ook zelf tijd investeren vanuit hun professionaliseringstijd. Dit geeft 

aan dat de betrokkenheid en motivatie van de docenten in de onderzoeksgroep sterk is.  Een 

extra prikkel en motivator voor de onderzoeksgroep is dat ze door de schoolleiding serieus 

worden genomen, dat hun werk wordt gebruikt in de beleidsvorming en dat ze worden gezien als 

experts.  
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Resultaten 

Zoals aangegeven bij het thema ‘strategie en structuur’ is het ontwikkelen van een 

onderzoekende cultuur op school door middel van het faciliteren en ondersteunen van de 

onderzoeksgroep en het verbreden van een onderzoekende houding en vaardigheden bij 

docenten, een belangrijk speerpunt binnen de school en het schoolbestuur. De planmatigheid 

waarmee dit proces in gang is gezet en zich doorontwikkelt blijkt uit het volgende: 

- In het beleidsplan van het bestuur is expliciet aandacht voor het volgen van innovaties 

door onderzoek (ontwikkelagenda en onderzoeksagenda). 

- Er is op bestuurlijk niveau een coördinator Onderzoekagenda aangesteld die 

verantwoordelijk is voor de afstemming tussen de beleidsagenda en de 

onderzoeksagenda. 

- Bij docentprofessionalisering is ontwerpgericht onderzoek een speerpunt zoals blijkt uit de 

leergang Onderzoek die is opengesteld voor alle docenten binnen het totale bestuur.  

- Een aantal deelnemers vanuit de leergang kunnen hun onderzoek deels bekostigd krijgen 

vanuit het bestuur en de gemeente Groningen en vervolgens uitvoeren op hun eigen 

school. 

- De onderzoeksgroep van de school  is betrokken bij de planvorming op schoolniveau in de 

keuze voor onderzoeksthema’s. 

- Het onderzoek van de onderzoeksgroep wordt besproken op schoolbrede studiedagen.  

- Docenten binnen de school zijn zowel respondenten alsmede ontwikkelaars, uitvoeders en 

zo mogelijk onderzoekers (een PLG) van een onderwijskundige interventie.  

- Praktijkonderzoek wordt gezien als professionele leerstrategie. 

- De schoolleiding en bestuur dragen deze visie uit. 

- De onderzoeksgroep wordt gefacilieerd vanuit schoolmiddelen. 

- De onderzoeksresultaten spelen een rol in het besluitvormingsproces.  

- LiO’s (1e en 2e graads) worden zo veel mogelijk betrokken bij schoolbrede 

onderzoeksthema’s. 

 

Concluderende opmerkingen 

De onderzoeksgroep (onderzoeksgroep) van de school kent een lange historie van zo’n 8 jaar. Na 

een eerste periode van vier jaar heeft de groep, vanwege grootschalige hervormingen,  twee jaar 

stilgelegen. De afgelopen twee jaar is de onderzoeksgroep weer in ere hersteld. Dit is mede 

ingegeven door het overkoepelend bestuur die werk wil maken van haar visie om de ontwikkeling 

naar onderzoekende professionals in onderzoekende scholen waar te maken.   

De  onderzoeksgroep is vanaf de start vooral ingezet als beleidsevaluatief instrument voor het 

MT, waaronder rendementsonderzoeken, een personeelstevredenheidsenquête en de invoering 

van een Montessori-bovenbouw. De afgelopen jaren heeft de onderzoeksgroep een meer 

autonome koers gevaren, waarbij er meer vanuit theoretische vraagstellingen onderzoek is 

gedaan naar mogelijke oorzaken van rendementsproblemen. De schoolleiding is ondersteunend 

voor de onderzoeksgroep en is geïnteresseerd in de voortgang. Om de link tussen de 

onderzoeksgroep en het MT te versterken is een MT lid verantwoordelijk voor de inhoudelijke link 

tussen schoolbeleid en onderzoeksagenda. De resultaten van onderzoek worden besproken in het 

MT.  

De onderzoeksgroep wordt deels vanuit het schoolbudget en deels vanuit een subsidie van het 

schoolbestuur bekostigd. De onderzoeksgroep komt wekelijks samen. De huidige deelnemers van 
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de onderzoeksgroep zijn voornamelijk eerstegraads docenten met een universitaire opleiding of 

professionele master en hebben mede op basis van eerdere praktijkonderzoeken voldoende 

onderzoeksvaardigheden. 

De rol van het brede schoolbestuur in deze ontwikkeling is van groot belang. Mede op basis van 

de ervaringen van de school wil het bestuur het onderzoekend handelen van docenten verbreden 

naar andere PO en Vo scholen in Groningen. Hiertoe is een beleidsdocument geschreven waarin 

diverse mogelijkheden worden geboden voor docenten om zich verder te bekwamen in 

praktijkonderzoek. Een van de deelnemers van de onderzoeksgroep van de school is door het 

schoolbestuur vrijgesteld om deze ontwikkelingen vorm te geven. Zo worden er diverse 

scholingsmogelijkheden geboden zoals een leergang praktijkonderzoek, kenniscafe’s en 

subsidiemogelijkheden voor docenten om zelf onderzoek te doen naar voor hen belangrijke 

thema’s. Ook de onderzoeksgroep heeft een subsidie ontvangen om verdiepend onderzoek te 

verrichten naar toetsbeleid en - vormen. Daarnaast is er speciale aandacht voor Lio’s (1e en 2e 

graads) die voor hun opleiding een praktijkonderzoek moeten doen. Het is de intentie hun 

onderzoeksvoorstellen te laten passen in de beleidsvraagstukken van de scholen waarbinnen ze 

hun Lio-stage vervullen.  

Deze bestuurlijke ontwikkelingen geven voldoende garantie voor de onderzoeksgroep om de 

komende jaren verder te gaan. 

 

Startende school C 

De scholengemeenschap kent een viertal vestigingen waarin een breed scala aan onderwijstypen 

wordt aangeboden, variërend van praktijkonderwijs, VMBO, Havo en Vwo. Het NRO-project vindt 

plaats op de locatie met een VMBO-TL, Havo en Vwo afdeling.  

 

In tegenstelling tot bovenstaande scholen, die al voor de start van het NRO-project in enige mate 

een onderzoekscultuur kenden kan deze school en locatie worden getypeerd als relatieve 

nieuwkomer. De Onderzoeksgroep van de school is gestart bij de aanvang van het NRO-project 

(2015/2016). De groep is binnen de school bekend als Interne Kenniskring Onderzoek. De groep 

bestaat uit een mix van 5 docenten uit diverse secties en bevoegdheden. De leden van de 

onderzoeksgroep hebben zich op basis van interesse en motivatie aangemeld. Het is een goede 

mix van docenten met diverse bevoegdheden (mix van 1e en 2e graads en een master Leren en 

Innoveren) en onderzoekscompetenties. Om de link met het MT te versterken is een MT-lid 

toegevoegd aan de onderzoeksgroep. Hij doet dit zonder last en ruggespraak. De docent die haar 

master Leren en Innoveren heeft afgerond was een sterke stimulator bij het opzetten van de 

onderzoeksgroep en fungeerde daarbij als interne coördinator. 

De onderzoeksgroep is mede ontstaan door de deelname van de school aan een landelijk project 

waarin de ontwikkeling van PLG’s wordt gestimuleerd. De onderzoeksgroep is ook opgenomen in 

het meerjarenschoolplan. Vanuit dit schoolplan is samen met de teams een meer specifieke 

invulling voor de locatie geformuleerd waarbij naast onderwijskundige doelen met betrekking tot 

differentiatie, ICT-toepassingen en het versterken van de motivatie van leerlingen ook specifiek 

aandacht is voor het thema onderzoekend leren van en met elkaar, zowel voor leerlingen alsmede 

docenten. 

 

Binnen de school is er in het kader van het Project PLG-ontwikkeling  vooraf bewust gekozen voor 

het ontwikkelen van een groot aantal (onderwijskundige) interventies om de beweging op gang te 
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brengen binnen de hele locatie en dus binnen alle teams. Groepen docenten konden op basis van 

een eigen vraag een PLG starten. 

Bij de gekozen ontwikkelstrategie is er geen vaste methodische aanpak, maar wel sprake van een 

geplande verandering. De keuze voor de geplande verandering, het ontwikkelen naar een PLG, is 

door een kleine groep mensen gedaan. Dit zijn de sectordirecteur, twee teamleiders, en twee 

docenten (waarvan één de schoolopleider is). De docenten worden via eigen verbetervoorstellen 

tot veranderen aangezet. De omvang en opdracht varieert sterk. Het onderliggende 

ontwikkelthema voor alle groepen is het versterken van zelfverantwoordelijk leren van leerlingen 

(meer activerende didactiek en omgaan met verschillen). 

Binnen de onderzoeksgroep is vanaf het begin sterk gezocht naar de invulling van hun eigen rol. 

Vanwege de aansluiting met het landelijk project PLG-ontwikkeling is gekozen voor het uitvoeren 

van twee activiteiten voor het eerste jaar. 

1. Het uitvoeren van een (kwalitatief) onderzoek naar de voorgang van deze PLG’s binnen de 

school.  

2. Het begeleiden van de diverse PLG’s in hun ontwikkelproces naar lerende en 

onderzoekende teams. 

Ad 1. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er te veel PLG-groepen waren en daardoor vaak te klein 

van omvang. De ontwikkelopdrachten waren niet duidelijk en SMART genoeg opgesteld. Ook 

waren ze te vaak beperkt tot het eigen team of eigen sectie terwijl teamoverstijgend werken een 

doelstelling was. Het onderzoek van de onderzoeksgroep heeft geresulteerd in een notitie voor 

het MT die gezamenlijk is besproken en op basis waarvan een aantal beleidswijzigingen met 

betrekking tot doelen, functie en voorwaarden zijn opgesteld. Na een jaar is daarom ervoor 

gekozen om de groepen groter te maken, te verbeden naar meerdere teams, met een beter 

geformuleerde opdracht en betere voorzieningen (gezamenlijke roostervrije uren) voor het 

samenwerken aan de ontwikkelactiviteiten. Er is meer ruimte in uren gecreëerd (in te zetten uren 

op aanvraag) voor de PLG ontwikkelgroepen. Daarnaast wordt het eerste uur op de 

dinsdagmorgen vrijgemaakt (ontwikkel uur/ professionele ontmoeting).  

Ad 2. Dit is in het eerste jaar slechts ten dele gelukt.  Dit heeft enerzijds te maken met de bewuste 

keuze om een groot aantal PLG’s  te starten (‘Laat duizend bloemen bloeien!’). Ook was 

onduidelijkheid over de concrete opdrachten van de PLG’s (‘Wat wordt er van ons verwacht?’ ) en 

was de  gemeenschappelijke tijd  om bij elkaar te komen beperkt (gezamenlijke uren niet 

uitgeroosterd). Daarnaast was er bij de PLG’s ook onduidelijkheid over de rol van de OZG. Het 

werd soms ook gepercipieerd als een  controlemechanisme vanuit het MT.  

Het lectoraat heeft een ondersteunende en begeleidende rol gespeeld bij de professionalisering 

van de onderzoeksgroep op het gebied van onderzoek. Omdat het hier een schoollocatie betreft 

die bij aanvang over het algemeen weinig onderzoekservaring had, zijn de eerste bijeenkomsten 

gewijd aan het model van ontwerpgericht onderzoek en het gebruik van literatuur. De 

onderzoeksgroep kwam in het eerste jaar steeds enkele uren op vrijdagmiddag als groep bij 

elkaar. In de eerste periode was de begeleiding van het lectoraat redelijk intensief. 

De begeleidende gesprekken van de onderzoeksgroep met het lectoraat waren in die periode 

vooral gericht op de vraag hoe de diverse PLG’s beter zouden kunnen gaan werken en hoe de rol 

en functie van de onderzoeksgroep beter in beeld zou kunnen worden gebracht in het kader van 

onderzoekende PLG’s. Hierover zijn ook diverse gesprekken gevoerd met het MT. Dit heeft 

geresulteerd in een meer planmatige aanpak van de PLG-ontwikkeling voor schooljaar 2016/2017:  
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Mede op basis van de evaluatie (zie ad 1) is besloten dat de onderzoeksgroep in jaar 2 haar 

begeleidingsactiviteiten richten op een beperkt aantal PLG’s.  Ook is de intentie van het MT dat 

wordt ingezet op het versterken van het draagvlak in het team en het verduidelijken van de rol 

van de onderzoeksgroep. In het schooljaar 2016/2017 heeft de onderzoeksgroep een 

ondersteunende en begeleidende rol gespeeld bij negen PLG’s met hun eigen ontwikkelvragen. 

Deze zijn bijvoorbeeld gericht op taalontwikkeling, toetsontwikkeling en de implementatie van 

LOB-beleid. 

Aan de ontwikkelgroepen is een aantal vragen (criteria) meegegeven waarmee ze hun 

werkzaamheden kunnen richten: 

1. Welk probleem ervaar je dat je wilt aanpakken/oplossen (onderzoeksvraag)? 

2. Wanneer ben je tevreden met het resultaat (gewenste situatie)? En hoe maak je dat 

resultaat meetbaar? 

3. Op welke wijze levert je oplossing een bijdrage aan het concretiseren van ‘de bedoeling’ 

(schoolplan)? 

4. Hoe betrek je leerlingen bij de beantwoording van je onderzoeksvraag? 

Om dit te bereiken is elke PLG is voor één lesuur (eerste lesuur op dinsdag) gezamenlijk 

vrijgeroosterd om aan de ontwikkelvragen te werken. In elke PLG is een lid van de 

onderzoeksgroep toegevoegd om hen te begeleiden bij de onderzoeksmatige (ontwerpgericht) 

ontwikkeling in de PLG’s. Zij fungeerden als het ware als ‘luis in de pels’ door steeds verdiepende 

vragen te stellen en zo nodig advies te geven met betrekking tot  de gewenste doelen van het 

project, de achterliggende kennis over het thema (evidence informed werken), de gewenste 

interventies (het ontwerp) en de wijze waarop de interventies zouden kunnen worden 

onderzocht. De werkwijze in het tweede jaar was als volgt:  

 Alle docenten kunnen aan het begin van het schooljaar aangeven met welk vraagstuk ze 

aan de slag willen 

 De onderzoeksgroep bespreekt de totale lijst van de PLG-ontwikkelgroepen en geeft 

advies. Dat advies houdt o.a. in het mogelijkerwijs samenvoegen van ontwikkelgroepen, 

ontwikkelgroepen aanzetten om onderling deelvragen te formuleren etc. 

 De PLG-ontwikkelgroepen worden elke week op een vast uur (eerste lesuur op dinsdag) 

uitgeroosterd om aan hun plannen te werken 

 De leden van de onderzoeksgroep adopteren elk een PLG-ontwikkelgroep om de 

onderzoekmatige begeleiding vorm te geven  

 Een meer sturende rol van de teamleiders. Zij gaan in overleg met de betreffende 

ontwikkelgroep(en) over de voorgang.  

 Ook het MT (locatiedirectie en teamleiders) gaat zich ontwikkelen als een 

onderzoeksmatige PLG-ontwikkelgroep (voorbeeld geven), waarbij schoolbrede vragen 

worden geadresseerd.  
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 Aan het eind van het schooljaar (vrijdag 14 april 2017) wordt een schoolbrede studiedag 

gepland om de stand van zaken in de PLG-ontwikkelgroepen met elkaar te delen. Elke 

PLG-ontwikkelgroep verzorgt een presentatie. 

 In schooljaar 2017/2018 worden vervolgsessies georganiseerd (‘kenniscafé’) waarbij 

ontwikkelgroepen vragen kunnen stellen, tussenproducten kunnen presenteren, elkaar 

kunnen helpen etc. 

 

In het tweede schooljaar (2016/2017) heeft de onderzoeksgroep deze begeleidende rol bij de 

PLG-ontwikkelgroepen met wisselende intensiteit en succes kunnen vervullen. Tijdens de 

intervisiebijeenkomsten met het lectoraat (elke 4 a 5 weken) is steeds de voortgang van de 

afzonderlijke PLG’s  besproken en zijn begeleidingsstrategieën ontwikkeld. Het bleek echter dat 

niet alle ontwikkelgroepen de hen aangeboden tijd effectief hebben kunnen gebruiken. Veelal 

bleek een lesuur te kort (en op een redelijk ongunstig tijdstip, het eerste lesuur) om effectief te 

kunnen werken. Voor sommige docenten bleek dit uur niet goed te passen in hu eigen 

werkrooster omdat ze daarna geen lessen hadden. Ook zagen de docenten dit ook soms ook als 

hun ‘eigen tijd’ waardoor ze te laat of in het geheel niet kwamen. Deze praktische problemen 

zorgden ervoor dat de ontwikkelgroep vaak niet volledig was en de voortgang daardoor 

belemmerd werd. Ook gaven de leden van de onderzoekgroep aan dat hun rol niet goed 

begrepen werd en er sprake was van een wantrouwende houding (controle) waardoor ze hun 

begeleidende rol niet goed konden uitvoeren. 

De rol van de teamleiders is dit proces is wisselend te noemen. Hun sturende rol is daarbij niet 

goed uit de verf gekomen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de ontwikkel PLG’s 

teamoverstijgend zijn samengesteld waardoor het voor hen onduidelijk is gebleven welke 

teamleider voor welke PLG ‘verantwoordelijk’ was.  

Aan het eind van het schooljaar heeft elke PLG een presentatie gehouden over de voortgang van 

hun ontwikkelproject. Deze presentaties hadden vooral tot doel om hun leerervaringen te delen 

met hun collega’s, hun vragen en dilemma’s boven tafel te krijgen en hun plannen voor het 

volgende schooljaar te presenteren.  

Ook de onderzoeksgroep heeft aangegeven dat ze zich verder willen ontwikkelen ook na 

beëindiging van het landelijke PLG-project (aan het einde van schooljaar 2016/2017). Zij hebben 

hiertoe een aantal aanbevelingen richting het MT gedaan – ook met betrekking tot de ontwikkel 

PLG’s - die mede zijn gebaseerd op hun ervaringen in de eerste twee jaren, gericht op het 

verbeteren van de werkwijze van de PLG’s en de ondersteuning daarvan door de 

onderzoeksgroep, begeleid door het lectoraat. 

Helaas zijn bovenstaande activiteiten in schooljaar 2017/2018 niet meer uitgevoerd. Dit is 

(toevallig of niet), gelijktijdig gebeurd met het aflopen van de landelijke subsidie die de 

ontwikkeling van PLG’s mogelijk moest maken. Met het expireren van de subsidie is ook de 

facilitering van de docenten in uren weggevallen. Dit heeft deels te maken met het feit dat ook 

hun uren niet meer werden vergoed, maar ook dat hun begeleidingsopdracht hiermee ophield. 

Daarnaast viel dit moment ook samen met het (ongelukkige) feit dat de interne coördinator, 

stimulator en ‘trekker’ van de onderzoeksgroep aan het begin van het schooljaar een ernstig 

ongeluk heeft gehad en dat geen van de andere leden dit heeft opgepakt.  

Er is wel een poging gewaagd om de docenten te verleiden om hun eigen uren voor 

deskundigheidsbevordering (50 uren) in te zetten, maar dit heeft geen positieve respons 
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gekregen. Aan de onderzoeksgroep is door het MT gevraagd of ze door wilden gaan. Zij hebben 

toen aangegeven daar weinig voor te voelen. Zij gaven als redenen aan dat ze te weinig intrinsieke 

motivatie hadden en dat de koers voor hen onduidelijk was. 

  

Analyse van het proces op basis van het model van Knoster 

Strategie en structuur  

De deelname aan het NRO-project kennisbenutting viel samen met de deelname van de  

schoollocatie bij het project PLG, een landelijke regeling om de ontwikkeling van PLG’s mogelijk te 

maken. Een eerder project ‘Verbetering Rendementen’ had niet geleid tot een cultuur van 

verandering binnen secties en teams. De  ontwikkeling naar PLG’s moet leiden tot versterking van 

vakkennis, het verbeteren van het didactisch handelen en het ontwikkelen van een professionele 

houding. Dit zou een aanzet kunnen zijn naar een andere cultuur die gericht is op leren en 

ontwikkelen met elkaar.  

Er is vooraf bewust gekozen voor een groot aantal interventies om de beweging op gang te 

brengen binnen de hele locatie en dus alle teams.  De interventies die bij deze innovatie worden 

ingezet zijn gericht op het leren door het krijgen van feedback, het trainen in onderzoek en 

coaching. Hierbij valt te denken aan de interventies lesbezoek, opzet interne kenniskring onder 

leiding van een, opzetten ontwikkelgroepen met actieonderzoeken en scholing. De docenten 

worden via eigen verbetervoorstellen tot veranderen aangezet. In dit licht moet ook de 

ontwikkeling van de onderzoeksgroep worden gezien. Het gaat daarbij om het verbinden van 

inhoudelijke ontwikkelingen met het versterken van een professionele houding en een meer 

onderzoekende schoolcultuur.  

Uit de eerdere beschrijving is gebleken dat onder andere de strategie om te kiezen voor een groot 

aantal interventies niet heeft geleid tot sterke ontwikkel PLG’s en dat de rol die de 

onderzoeksgroep daarin kreeg toebedeeld (begeleiding bij het onderzoeksmatg handelen) niet 

goed werkte. De implementatiestrategie is mede op basis van een onderzoek sterk gewijzigd (veel 

minder PLG’s) en meer planmatig opgezet (o.a. vaste overlegtijden). Ook werd daarmee de rol van 

de onderzoeksgroep beter inzichtelijk gemaakt.  

De rol van het leiderschap daarbinnen is vooral voorlichtend geweest door middel van aandacht 

op studiedagen en via de schriftelijke communicatiebronnen. De sturende en voorbeeldmatige rol 

van het MT (directie en teamleiders) is minder uit de verf gekomen. De intentie van het MT om als 

voorbeeld zelf ook een onderzoekende ontwikkel-PLG te worden is niet geïmplementeerd. 

Het MT heeft de intentie uitgesproken om de PLG’s (en de onderzoeksgroep) ook na afloop van 

de PLG subsidie verder te laten ontwikkelen. Op dit moment staat deze ontwikkeling echter stil. 

Wel wordt nader onderzocht op welke wijze een op leren en onderzoeken gerichte schoolcultuur 

kan worden gestimuleerd. Als recent voorbeeld kan de pilot flexuren  genoemd worden. In dit 

project kunnen leerlingen voor 10 lesuren per week zelf kiezen welk vak ze volgen.  De aanloop 

naar deze pilot is begonnen met een A4tje met uitgangspunten die uitgebreid bediscussieerd is en 

via gesprekken met een klankbordgroep bestaande uit docenten geleid heeft tot een voorstel 

(van het MT) voor de pilot. Tijdens de pilot zijn er klankbordbijeenkomsten geweest om de 

voortgang te bespreken (3 bijeenkomsten met 3 verschillende groepen: leerlingen, ouders, 

docenten) en is er tweemaal een kenniscafé georganiseerd waar docenten ervaringen konden 

uitwisselen. Na afloop is er een digitale vragenlijst uitgezet t.b.v. de evaluatie. De eerste 

resultaten zijn op een studiemiddag gedeeld met alle docenten. Tevens is op die studiemiddag 

gediscussieerd over een aantal thema’s die van belang zijn voor het vervolg: o.a. flexuren in welke 
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leerjaren, hoeveel flexuren in de week, scholing coachingsvaardigheden docenten. De flexuren 

zijn uitdrukkelijk geen doel, maar een middel om de leerlingen tot meer eigenaarschap van hun 

eigen leerproces aan te zetten.  

 

Het PLG-project (inclusief de onderzoeksgroep) heeft  een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

voedingsbodem voor deze pilot: een groeiend aantal docenten wilde bovenal iets ‘doen’ en aan 

de slag met onderwijsontwikkeling en er niet alleen over praten. Die groep docenten is, ook na de 

pilot, nog steeds groeiende. Een belangrijk onderdeel van de onderwijsontwikkeling is ook de 

scholing/ondersteuning van docenten op het vlak van coachingsvaardigheden. Feedback geven 

(en ontvangen) is de afgelopen jaren onderdeel geweest van een scholing Differentiëren, maar is 

nog geen vanzelfsprekend onderdeel van de schoolcultuur. Voorafgaand aan de pilot is een 

studiemiddag volledig gewijd aan het thema Coaching en na de zomervakantie zal vol ingezet 

worden op scholing. Daarbij zal ook aandacht geschonken worden aan ‘ coachend lesgeven’. 

 

Cultuur en leiderschap 

Als het gaat om versterken van het draagvlak en betrokkenheid van het team bij onderzoek, en 

met name de onderzoekende houding kan worden geconstateerd dat de begeleidende rol van de 

onderzoeksgroep hierbij een sterk wisselend beeld geeft. De conclusie van de leden van de 

onderzoeksgroep is dat bij sommige ontwikkelgroepen de ontwerpgerichte  benadering goed 

heeft gewerkt terwijl er bij andere groepen nauwelijks enige vooruitgang is geboekt. Dit kan te 

maken hebben met meerdere factoren: 

- Niet goed uitgewerkte ontwikkelvoorstellen; 

- De beperkte en lastige overlegmomenten; 

- De perceptie met betrekking tot rol van de onderzoeksgroep als ‘controleur’; 

- De beperkte sturende rol van de teamleiders. 

De invloed van het project op de onderzoekende houding van docenten en de onderzoekscultuur 

in de school is daardoor beperkt geweest. Voor de pilot flex-uren was wel meer draagvlak bij 

docenten, vooral om mee te praten over consequenties.  

 

Mensen 

De leerkrachten zijn deels eerstegraads en deels tweedegraads en hebben in hun opleiding in 

sterk wisselende mate  onderzoekservaring kunnen opdoen. In het algemeen is er op het 

uitvoeringsniveau (de docenten in de onderzoeksgroep) sprake geweest van een lerend proces. 

Hierbij moet worden aangetekend dat de groep zich heeft beperkt tot de uitvoering van één 

onderzoeksproject, namelijk de voortgang van de diverse ontwikkel-PLG’s. Hun inzet heeft zich 

vooral laten zien bij de onderzoekmatige begeleiding.  Mogelijk hebben ook de 

begeleidingscompetenties van de onderzoeksgroep een rol gespeeld bij de mate waarin de PLG’s 

zich hebben ontwikkeld.  Vaak kwamen tijdens de intervisiebijeenkomsten met het lectoraat dit 

type begeleidingsvragen naar boven.  

 

Middelen 

De school heeft door middel van het verkrijgen van een landelijke subsidie (PLG-ontwikkeling) een 

goede financiële basis gekregen om docenten te faciliteren in het versterken van hun 

professionaliteit en het ontwikkelen  van een onderzoekscultuur op school. Elke deelnemende 

docent kreeg een extra lesuur en kon daarnaast eigen scholingsuren inzetten. In het eerste jaar 
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was er echter geen gemeenschappelijk tijd in het rooster vrijgemaakt. Dit leidde tot een grote 

mate van inefficiëntie omdat het lastig bleek om samen tijd te vinden om te overleggen. Dit 

probleem is aangepast door hen een lesuur uit te roosteren. Dit tijdstip (eerste lesuur) bleek 

echter om meerdere redenen niet effectief.  Bij het wegvallen van deze subsidie dienen deze 

initiatieven ten laste  te komen van het reguliere budget en het scholingsbudget cq scholingstijd 

van docenten. Dat heeft er mede toe geleid dat de PLG ontwikkelgroepen (inclusief de 

onderzoeksgroep) niet verder worden ondersteund en daarmee zijn opgehouden te bestaan.  

 

Resultaten 

De invloed van het project op de onderzoekende houding van docenten en op de 

onderzoekscultuur in de school is beperkt geweest, omdat de ontwikkeling van PLG’s niet goed 

van de grond is gekomen, onder andere doordat de schoolleiding weinig sturing gaf en de kaders 

onduidelijk waren. De onderzoeksgroep heeft de begeleidende rol om diverse redenen niet goed 

kunnen vervullen. De onderzoeksgroep heeft wel een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken 

hiervan, maar dit heeft niet geleid tot structurele verbeteringen. De onderzoeksgroep heeft geen 

vervolg gekregen. Wel heeft het MT het nemen van meer onderbouwde besluiten vastgehouden 

in de pilot door een meer onderzoeksmatige werkwijze hierbij te hanteren en de docenten mee te 

laten praten over gevolgen. 

 

Concluderende opmerkingen 

De onderzoeksgroep van de schoollocatie is onderdeel geweest van de visie van de school om 

docenten meer van onderop te betrekken bij belangrijke onderwijskundige veranderingen in de 

school. Deze PLG-ontwikkeling is inhoudelijk en financieel gestimuleerd door een externe 

subsidie.  

De onderzoeksgroep is voor twee functies ingezet. In het eerste jaar als beleidsevaluatief 

instrument en in jaar twee als begeleidingsinstrument om de afzonderlijke PLG’s te ondersteunen 

bij het werken volgens het model van ontwerpgericht onderzoek. Op basis van het onderzoek dat 

de onderzoeksgroep in jaar één heeft gedaan naar het functioneren van de PLG’s is besloten om 

de keuze van onderwerpen en de personele samenstelling minder vrij te laten; meer inhoudelijke 

sturing bleek nodig. Gedurende dit eerste jaar is veel aandacht besteed aan het versterken van de 

onderzoeksvaardigheden van de onderzoeksgroep.  

Het inzetten van de onderzoeksgroep als ondersteunend instrument in jaar twee heeft deels goed 

gewerkt. Binnen sommige PLG’s is de onderzoeksmatige ondersteuning positief gewaardeerd en 

is er volgens het model van ontwerpgericht onderzoek gewerkt. In andere PLG’s werd de 

ondersteuning echter gezien als ‘controlemechanisme’ waardoor de begeleiding als storend werd 

ervaren. Daarnaast gaven de deelnemers van de onderzoeksgroep aan dat ze het lastig vonden 

om goede onderzoeksmatige adviezen te geven. Ze voelden zich niet bekwaam genoeg om deze 

onderzoeksbegeleiding goed vorm te geven.    

Bij de start van jaar drie is de onderzoeksgroep formeel gestopt. Dit is mede gebeurd onder 

invloed van het expireren van de PLG subsidie, waardoor hun begeleidingsfunctie verviel maar 

ook doordat de motivatie van de onderzoeksgroep-leden sterk was gedaald. Een belangrijk 

oorzaak hierbij was ook dat de docent die als inspirator en trekker van de onderzoeksgroep 

functioneerde door een zwaar ongeluk is getroffen en haar taken als coördinator van de 

onderzoeksgroep heeft moeten opgeven. 
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Ondanks het feit dat de onderzoeksgroep als zodanig niet meer functioneert heeft de school 

besloten om onderwijskundige innovaties volgens het model van ontwerpgericht onderzoek vorm 

te geven. Het pilot-project Flex uren (zie hierboven) is vanuit dit model opgezet en geëvalueerd. 

De evaluatieonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel zijn uitgevoerd door het MT van 

de locatie. De resultaten daarvan worden gebruikt om deze pilot aan te passen en als vast 

onderdeel van het curriculum in te voeren. 

 

Startende school D  

School D is een brede scholengemeenschap met zes locaties in Friesland, waarin een breed scala 

aan onderwijstypen wordt aangeboden, variërend van praktijkonderwijs, VMBO, Havo en Vwo. 

Daarnaast is er een ISK in Drachten. Het NRO-project vindt voornamelijk plaats op een locatie 

voor Havo en VWO . 

 

Beschrijving van het proces van onderzoek in de school 

Deze school en locatie kan worden getypeerd als relatieve nieuwkomer op het gebied van 

onderzoek. De oriënterende gesprekken over deelname aan het NRO-project zijn gevoerd met de 

directeur-bestuurder van de hele scholengemeenschap en de medewerker kwaliteitszorg. Zij 

wilden aansluiten bij de doelstellingen van het NRO- project om te komen tot een lerende 

onderzoekende school met lerende professionals, ook omdat vanuit eerdere evaluaties is 

gebleken dat de locaties zich ten aanzien van de onderwijskundige ontwikkelingen “zich veelal 

volop in de PLAN- en DO-fase bevinden”.  Vanuit het meerjarenbeleidspan wordt gesteld dat de 

school “kiest er dan ook voor de komende beleidsperiode meer focus te leggen op het beschrijven 

van het gewenste resultaat en te toetsen (CHECK) hoe en waar de ingezette ontwikkelingen 

moeten worden bijgesteld en welke andere interventies nodig zijn (ACT) om dat resultaat te 

bereiken.”.   

De school wil hierbij ook inzetten op het versterken van de professionaliteit van de medewerkers 

door middel van het creëren van een onderzoekende houding.  

 

Een van de interventies die de schoolleiding voor ogen had om aan deze doelstellingen te werken 

betreft het instellen van een specifieke onderzoeksgroep van docenten. De onderzoeksgroep van 

de school is gestart bij de aanvang van het NRO-project (2015/2016). De onderzoeksgroep is klein 

begonnen met twee docenten en een medewerker kwaliteitszorg die een rendementsonderzoek 

hebben uitgevoerd naar de doorstroom vanuit de buitenlocaties naar de school. De leden van de 

onderzoeksgroep hebben zich op basis van interesse en motivatie aangemeld.  Door onder meer 

een verschuiving van taakuren zijn deze docenten na een jaar gestopt met de 

onderzoeksactiviteiten en zijn twee docenten en een teamleider bereid gevonden om een nieuwe 

onderzoeksgroep te vormen. Een van de docenten is een academische master met veel 

onderzoekservaring. De teamleider volgt een opleiding tot professionele master. De bekostiging 

vindt plaats vanuit het nascholingsbudget en beperkt zich tot een á twee taakuren. De docenten 

zijn echter niet op een vaste, zelfde tijd uitgeroosterd.  

Deze groep heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht naar beleidsthema’s in de 

locatie.  Het ging hierbij om onderzoek om de ervaringen van leerlingen en docenten te peilen 

over het gebruik van i-pads en de verschuivingen in het lesrooster met betrekking tot de pauzes. 
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Beide onderzoeken zijn meegenomen om de beleidsbeslissingen te borgen, aan te passen of stop 

te zetten.  

Het afgelopen jaar is onderzoek verricht naar de loopbaneffecten van een maatregel om havo en 

VWO leerlingen uit het eerste gemeenschappelijke brugjaar die als twijfelgevallen worden 

aangemerkt toch over te laten gaan naar de betreffende tweede klas (zonder afstroom). 

Onderzocht is wat de effecten hiervan zijn op hun onderwijspositie in leerjaar 3.  Dit onderzoek  is 

in de afrondende fase. Ook de resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de 

beleidsbeslissing hierover. 

Naast deze onderzoeken kan de onderzoeksgroep ook op afroep ingezet worden als 

‘onderzoeksadviseur’ bij de diverse (met name onderwijskundige) ontwikkelprojecten die groepen 

docenten als professionaliseringsinterventie kunnen uitvoeren. Docenten kunnen zich op 

vrijwillige basis aansluiten bij deze ontwikkelprojecten. Hierin kan het werken aan ontwerpgericht 

onderzoek binnen een professionele leergemeenschap worden herkend. Aan het eind van het 

schooljaar worden de resultaten van deze ontwikkelprojecten op een locatiebrede studiedag 

gepresenteerd en besproken. De bekostiging hiervan vindt plaats vanuit het nascholingsbudget. 

Van deze mogelijkheid tot begeleiding is in beperkte mate gebruik gemaakt door de projectteams. 

Dit kan deels verklaard worden vanuit de omstandigheid dat de onderzoeksgroep weinig tijd tot 

haar beschikking heeft en nog te weinig aan PR-doet om zich te profileren maar wellicht ook 

omdat er vanuit de leiding niet expliciet op deze samenwerkingsmogelijkheid wordt gestuurd; de 

onderzoeksgroep wordt te weinig in ‘positie gebracht’.  

De onderzoekgroep is niet de enige interventie om het reflectief, onderzoekend handelen van 

docenten in de school te versterken. Zo zijn er docenten verbonden een RUG project ‘Lesson 

Study’ waarbij docenten in de eigen klas relatief kleine, en  met name vakdidactische 

(micro)interventies ontwikkelen, in diverse experimentele rondes implementeren en onderzoeken 

op hun werkzaamheid. Hierin kan ook het model van ontwerpgericht onderzoek worden herkend. 

Het lectoraat ondersteunt de onderzoeksgroep, gemiddeld eens per 5 a 6 weken ‘face to face’, 

met het adviseren ten aanzien van (technische) onderzoeksmatige vragen. Daarnaast is het 

lectoraat niet betrokken bij de ondersteuning van de ontwikkelprojecten. Met het MT van de 

locatie zijn aan de hand van de ontwikkelscan diverse ontwikkelgesprekken gevoerd.  

 

Analyse van het proces op basis van het model van Knoster 

Strategie en structuur  

 De deelname aan het NRO-project kennisbenutting vind zijn oorsprong in de evaluaties van de 

school met betrekking tot het evaluatief handelen van de school. Er werd in 2014 in het 

meerjarenbeleidsplan al geconcludeerd dat er binnen de school vele onderwijskundige zijn 

gepland en in uitvoering zijn, maar dat ze veelal blijven steken in de Plan en Do-fase. De 

schoolleiding wil dan ook bewust sturen op het afmaken van de PDCA-cyclus dor het inzetten van 

onderzoek (check) zodat er ook geleerd kan worden van de ervaringen en de school (mede) op 

basis hiervan beleidsbeslissingen kan nemen. Het opzetten van een onderzoeksgroep was 

daarbinnen een van de interventies om dit mogelijk te maken.  

Daarnaast is ingezet op het faciliteren van onderwijskundige ontwikkelprojecten in de school, 

waarbinnen docenten als een PLG werken. De onderzoeksgroep zou hierbij ondersteunend  en 

adviserend kunnen werken om ervoor te zorgen dat de ontwerp en onderzoekscyclus zou kunnen 

worden rondgemaakt.   
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Bovenstaande voorbeelden geven aan dat de school een visie heeft op de doelstelling om te 

komen tot een lerende organisatie met lerende en meer onderzoekende professionals. 

 

Cultuur en leiderschap 

Als het gaat om versterken van het draagvlak en betrokkenheid bij onderzoek door docenten is 

het onduidelijk in hoeverre bovenstaande interventies (onderzoeksgroep, ontwikkelprojecten en 

Lesson Study) hebben bijgedragen aan het versterken van de onderzoekscultuur en professionele 

onderzoekende houding van docenten. Door de onderzoeksgroep wordt aangegeven dat de 

diverse ontwikkelingen nogal fragmentarisch zijn en dat het onderling verband veelal ontbreekt. 

De rol van het leiderschap is vooral richtinggevend (beleidsplan), voorlichtend en faciliterend 

(taakuren op basis van ontwikkelgesprekken) geweest. Het is onduidelijk in hoeverre het MT ook 

een meer sturende en controlerende rol speelt bijvoorbeeld via de gesprekkencyclus. 

De intentie van de school is om bovenstaande ontwikkelingen ook in de toekomst te blijven 

stimuleren en faciliteren. 

 

Mensen 

De docenten in de onderzoeksgroep zijn vanuit hun opleidingen (academische en professionele 

master) voldoende geëquipeerd om onderwijskundig onderzoek te verrichten. Er is geen zicht op 

de mate waarin de overige docenten vanuit de overige projecten zich daarin hebben ontwikkeld.  

 

Middelen 

De bovengenoemde professionaliseringsactiviteiten in het kader van het versterken van een 

lerende onderzoekende cultuur worden uit eigen schoolmiddelen en het nascholingsbudget 

gefinancierd. Een probleem dat (vanuit de onderzoeksgroep) wordt gesignaleerd en dat ook geldt 

voor de ontwikkelprojecten is dat de taakuren beperkt zijn en dat er binnen het rooster geen tijd 

wordt vrijgemaakt voor gezamenlijk overleg. 

 

Resultaten 

De onderzoeksgroep heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd naar een aantal beleidsthema’s in 

opdracht van het MT, met als doel om meer onderbouwde besluiten te nemen. Aangezien de rest 

van het team hier nauwelijks bij betrokken is geweest is de verwachte impact op de 

onderzoekscultuur gering. Daarnaast zijn PLG-groepen ingericht gericht op ontwikkeltaken. 

Omdat van de ondersteuning van de onderzoeksgroep hierbij zeer beperkt gebruik is gemaakt, is 

het zeer de vraag in hoeverre hierin een onderzoeksmatige aanpak is gehanteerd. 

 

Concluderende opmerkingen 

Vanuit de visie van de school is het creëren van een onderzoekend klimaat met onderzoekende 

professionals een belangrijke doelstelling. Mede hiertoe is drie jaar geleden een onderzoeksgroep 

ingesteld.  

De onderzoekgroep van de school is relatief klein gebleven (2 a 3 docenten), heeft wisselende 

samenstellingen gekend en functioneert relatief in de marge van de school.  

Wel heeft deze kleine groep diverse kleine beleidsevaluatieve onderzoeken uitgevoerd waarvan 

de resultaten zijn meegenomen in de beleidsbeslissingen.  Daarnaast was het de intentie om de 

onderzoeksgroep als onderzoeksondersteuner in te zetten bij de zogenaamde 

experimenteergroepen in de school. Hiervan is echter weinig gebruik gemaakt.  
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Dit laatste heeft volgens de deelnemers en de directie te maken met de geringe omvang van de 

onderzoeksgroep, de roostervrije tijd die ze voor onderzoek(sbegeleiding) krijgen, maar ook met 

de relatieve onbekendheid van de onderzoeksgroep onder het docententeam. 
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