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project is daarmee verschoven naar 31 maart 2013.  
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Prof dr. M. Volman (m.l.l.volman@uva.nl; 0205251526, afdeling 

POWL, Universiteit van Amsterdam; tweede begeleider: prof. dr J. 
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versteit) 

Contactpersoon 

 E-mail 

 Telefoon 

Contactpersoon: Lisa Gaikhorst MSc (l.gaikhorst@uva.nl; 

0205251450). 

 

 

 

 

1. Realisatie onderzoeksproject  

 

1.1 Plan en planning van het onderzoek (inclusief eventuele knelpunten, vertragingen en 

wijzigingen t.o.v. oorspronkelijke projectplan) 

 

Overgang project van VU naar UvA 

Met ingang van 15 april 2010 is de projectleider en m.i.v. 1 mei 2010 is de uitvoerder van het 

onderzoek van de VU overgestapt naar de UvA. Het Onderwijsproject is hiermee ook ‘ver-

huisd’ naar de UvA. Hierover is contact geweest met OC&W en met de contactpersoon in de 

begeleidingscommissie (dr Inge de Wolf). Prof dr. Beishuizen is vanuit de VU als begeleider 

bij het onderzoek betrokken gebleven. 

 

Uitvoering onderzoek door aio en zwangerschapsverlof  

Het onderzoek is (na overleg met het Ministerie van OC&W en de begeleidingscommissie) 

uitgevoerd door een aio (Lisa Gaikhorst), onder begeleiding van twee hoogleraren. Het onder-

zoek naar de effecten van Meesterschap wordt daarmee een deelonderzoek binnen een promo-
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tietraject. Voor het promotietraject als geheel wordt dit onderzoek aangevuld met meer deel-

studies, die ook uit andere middelen gefinancierd zullen worden.  

 

Lisa Gaikhorst was sinds begin augustus 2010 met zwangerschapsverlof. In juni 2010 was ze 

genoodzaakt  zich gedeeltelijk ziek te melden i.v.m. bekkeninstabiliteit. Lisa is op 19 septem-

ber 2010 bevallen. We zijn erin geslaagd de werkzaamheden zo te organiseren dat noch het 

ziekteverlof, noch het zwangerschapsverlof een ongunstige invloed heeft op de planning van 

het onderzoek. Tijdens het verlof heeft de onderzoekster zelf enkele noodzakelijke acties in 

het kader van de dataverzameling uitgevoerd (met de programmaleider als achterwacht). Zij is 

eind december 2010 weer aan het werk te gaan. In april 2012 is Lisa voor de tweede keer met 

zwangerschapsverlof gegaan. Ook dit keer heeft het zwangerschapsverlof geen invloed gehad 

op de planning van het onderzoek. In augustus 2012 heeft zij haar werkzaamheden hervat. 

 

Uitbreiding onderzoek naar scholing en inductie van starters in de grote steden 

Voor een proefschrift is het onderzoek naar Meesterschap niet omvangrijk genoeg. Ook zijn 

de middelen uit Onderwijsbewijs niet toereikend voor een promotietraject. Besloten is om het 

onderzoek aan te vullen met meer deelstudies, te zoeken naar aanvullende externe financie-

ring en voorlopig vanuit de universiteiten zelf aanvullende middelen beschikbaar te stellen 

voor uitbreiding van het onderzoek.  

Lisa Gaikhorst heeft met haar begeleiders (prof. dr. Monique Volman en prof. dr. Jos Beis-

huizen) een onderzoeksvoorstel opgesteld voor een heel promotietraject. Dit voorstel is op 4 

december 2009 goedgekeurd door de wetenschapscommissie van het Interuniversitair Cen-

trum voor Onderwijsonderzoek (ICO). Hieronder volgt een korte samenvatting van het onder-

zoek (het volledige onderzoeksvoorstel is in het bezit van de contactpersoon in de begelei-

dingscommissie, dr. Inge de Wolf.). 

 

Het promotieonderzoek richt zich op de vraag wat de bijdrage is van twee verschillende wij-

zen van ondersteunen aan de kwaliteit en het behoud van startende leraren in een grote stad. 

Allereerst worden de effecten onderzocht van het scholingstraject (Meesterschap) dat beoogt 

leraren beter toe te rusten op het lesgeven in een grote stad (deelstudie 1). Tevens wordt on-

derzocht welke activiteiten worden uitgevoerd in schoolorganisaties waar leerkrachten posi-

tieve lange termijn effecten van de masterclass Meesterschap rapporteren (deelstudie 2). 

Naast het onderzoeken van de effecten van Meesterschap, richt het onderzoek zich op de 

vraag wat de specifieke ondersteuningsbehoeften zijn van beginnende leraren in een complexe 

grootstedelijke omgeving (deelstudie 3). Tevens wordt op schoolniveau onderzocht hoe de 

ondersteuningsstructuur en –cultuur voor starters in een grootstedelijke omgeving vorm krijgt 

(deelstudie 4). 

Het onderzoek  naar de effecten van Meesterschap worden gefinancierd vanuit het subsidie-

programma ‘OnderwijsBewijs’. 

 

 

Experimentele groep 

Ongeveer gelijktijdig met de toekenning van het project, werd duidelijk dat een VO-groep al 

in september 2009 met de masterclass Meesterschap zou starten. Het onderzoek is daarom 

vervroegd gestart (juni 2009), zodat er bij de start van deze VO-groep een voormeting gedaan 

kon worden. 

Het aantal deelnemers in de tranche van de masterclass Meesterschap die in januari 2009 is 

gestart was goed (de verwachte 60 deelnemers). Bij deze tranche kon echter alleen een na- en 

retentiemeting afgenomen worden, omdat het onderzoeksproject later startte dan de master-
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class Meesterschap. De deelname aan de volgende tranches is echter lager uitgevallen dan 

aanvankelijk werd gedacht. De VO-groep, die in september 2009 is gestart met de master-

class, bestond maar uit 10 leraren. Bij deze groep kon zowel een voor- als nameting afgeno-

men worden. De PO-groep die in januari 2010 met de masterclass is gestart bestond uit 31 le-

raren. Bij deze groep is zowel een voor-, na- als retentiemeting afgenomen. De totale grootte 

van de experimentele groep komt daarmee op maximaal 41 (als we de VO-groep en PO groep 

bij elkaar optellen) in plaats van 100 zoals in het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel beschre-

ven is). De projectleiding van de masterclass Meesterschap heeft echter besloten in januari 

2011een extra tranche van start te laten gaan (35 PO-leraren). De onderzoekers hebben toe-

stemming gekregen om ook van deze tranche gegevens te verzamelen. Er is zowel een voor-, 

na- als nameting afgenomen. Aangezien de retentiemeting bij deze laatste tranche pas in janu-

ari 2013 (een jaar na afronding van Meesterschap) kon plaatsvinden, is de einddatum van het 

project verschoven van december 2012 naar 31 maart 2013. De uitbreiding van het onderzoek 

naar een extra tranche is binnen de begroting gerealiseerd. Voor het invullen van de retentie-

meting hebben de leraren een boekenbon ontvangen (7,50 euro voor het invullen van alleen 

de vragenlijst, 10 euro voor het invullen van zowel de vragenlijst als kennistoets) en is er on-

der elke tranche een Ipod verloot. 

De onderzoekers hebben in overleg met een methodoloog van de UvA besloten om voor 

het onderzoek uiteindelijk alleen de gegevens te analyseren van de PO-leraren die Meester-

schap in 2010 en 2011 hebben gevolgd. Hiermee komt de totale grootte van de experimentele 

groep op 31+35= 66 leraren. Dit aantal is voldoende om goede analyses te kunnen uitvoeren. 

Reden dat we de VO-groep buiten beschouwing hebben gelaten is dat deze groep te klein was 

om goede analyses en uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van Meesterschap. De 

gegevens van de PO-groep uit 2009 zijn niet meegenomen in de analyses, omdat van deze 

groep de gehele voormeting mist, wat het lastig maakt om goede analyses te kunnen doen.  

 

Controlegroep en onderzoek vergelijkbaarheid experimentele en controlegroep 

Na een verkenning van verschillende mogelijkheden is besloten leraren voor de controlegroe-

pen te selecteren uit het mailbestand van de Algemene Onderwijsbond. Voordelen van deze 

aanpak zijn: 

- er kan een hele grote groep leraren aangeschreven worden  

- de respons onder AOb-leden is meestal hoog (ongeveer 30 %) 

- in het mailbestand staat vermeld in welke plaats en welk type onderwijs de leraren 

werkzaam zijn, dus we kunnen leraren selecteren die  - net als de deelnemers aan 

de masterclass Meesterschap - werkzaam zijn in een grote stad (Amsterdam, 

Utrecht, Rotterdam en Den Haag) en in het basis- of voortgezet onderwijs.  

- in het mailbestand staan adresgegevens van de leraren en hun scholen; hierdoor is 

het mogelijk om de leraren vaker te benaderen (voor de vervolg- en retentieme-

ting) 

We hebben van de Algemene Onderwijsbond toestemming gekregen om gebruik te maken 

van hun mailbestand. Om matching mogelijk te maken, hebben we in de vragenlijst voor 

zowel de controlegroep als de experimentele groep vragen opgenomen over: 

- de cursussen die de leraren op dit moment volgen (we zoeken voor de controle-

groep naar leraren die net als de deelnemers aan de masterclass potentie hebben 

(deze leraren willen zich graag verder ontwikkelen door scholing). We zullen voor 

de controlegroep alleen leraren selecteren die deelnemen aan een cursus (die uiter-

aard anders is dan Meesterschap).  

- het aantal jaren werkervaring als leraar (we selecteren voor de controlegroep alleen 

mensen die ingevuld hebben dat ze 1-6 jaar werkervaring hebben) 
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Daarnaast hebben we nog een aantal andere vragen in de vragenlijst opgenomen die we 

zullen gebruiken om de experimentele en controlegroep zoveel mogelijk gelijk te maken 

(o.a. vragen over kenmerken van de school waarop de leraren werkzaam zijn en hun voor-

opleiding).  

In januari 2010 zijn de leraren uit het mailbestand aangeschreven met de vraag om deel te 

nemen aan het onderzoek. Als beloning voor het invullen van de digitale vragenlijsten 

kregen de leraren een VVV-bon (een boekenbon t.w.v. 5 euro voor het invullen van alleen 

de vragenlijst en een VVV-bon t.w.v. 10 euro voor het invullen van zowel de vragenlijst 

als kennistoets). Tevens is er als beloning een IPod verloot. Ook hebben deze leraren in 

januari 2012 een retentiemeting ingevuld. Voor het invullen van alleen de vragenlijst heb-

ben zij een bon van 7,50 ontvangen, voor zowel de vragenlijst als de kennistoets een bon 

van 15 euro. Ook is er weer een IPod verloot. Uiteindelijk hebben 67 geschikte PO-leraren 

de digitale vragenlijsten ingevuld. 

 Er was ook een controlegroep geselecteerd voor de VO-groep. In totaal hebben 12 ge-

schikte VO-leraren de digitale vragenlijsten ingevuld. De gegevens van deze groep zijn, 

zoals eerder beschreven, niet meegenomen in de analyses. 

 

 

Samenstelling + vergelijkbaarheid experimentele en controlegroepen 

De vergelijkbaarheid van de experimentele en controlegroepen is onderzocht. Daarbij is ge-

keken of er in beide groepen leraren zitten die vergelijkbaar zijn qua potentie (d.w.z. leraren 

die zich verder willen ontwikkelen d.m.v. scholing) en werkomgeving (het moet gaan om be-

ginnende leraren uit een grootstedelijke omgeving). 

 

Leraren met potentie. Er zijn alleen leraren voor de controlegroepen geselecteerd die (op 

het moment van invullen van de vragenlijsten) een cursus volgen. Dit geeft aan dat het om 

leraren gaat die zich net als de leraren uit de experimentele groepen verder willen ontwik-

kelen d.m.v. scholing. De leraren uit de controlegroepen volgen o.a. cursussen voor prak-

tijkbegeleider, coach en zelfstandig werken.  

Daarnaast is onderzocht of er significante verschillen bestaan tussen de experimentele en 

controlegroep wat betreft hun professionele oriëntatie (d.w.z. de mate waarin ze een uit-

gebreide professionaliteit) hebben. Uit de voormeting blijkt dat er geen significante ver-

schillen zijn; de leraren uit beide groepen hebben bij de voormeting een brede professio-

nele oriëntatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het in beide groepen om leraren 

gaat die verder willen kijken dan hun eigen klassenpraktijk. 

 

Grootstedelijke omgeving. Voor de controlegroepen zijn alleen leraren geselecteerd die 

werkzaam zijn in één van de vier grote steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, 

Utrecht of Den Haag). De leraren uit de PO-controlegroep zijn – net als de leraren uit de 

experimentele PO-groep - allemaal werkzaam zijn in Amsterdam.  

 

De groepen zijn daarnaast nog vergeleken op een aantal andere variabelen, zoals geslacht, 

leeftijd en vooropleiding. Er bleek alleen een significant verschil tussen de condities te 

zijn qua leeftijd (de leraren uit de controleconditie waren ouder dan de leraren uit de expe-

rimentele conditie). Daarom is voor deze variable gecontroleerd. In tabel 1 (zie bijlage) 

staan de uitkomsten van de vergelijking van de experimentele en de controlegroep. 
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Formatieve evaluatie en evaluatiegesprek met directeuren deelnemers Meesterschap 

De formatieve evaluatie van de pilotversie van Meesterschap (bij PO groep die in januari 

2009 is gestart) heeft plaatsgevonden op basis van gesprekken met een responsiegroep van 

deelnemers. Deze gesprekken en gesprekken met de (deel)cursusleiders vormden de input 

voor optimalisering van de Masterclass. In september 2009 heeft de programmaleider van de 

masterclass Meesterschap bovendien samen met de onderzoekster een gesprek gevoerd met 4 

directeuren van deelnemers van Meesterschap (deze deelnemers zijn op 1 januari 2009 be-

gonnen met de masterclass). De belangrijkste uitkomsten van dit gesprek zijn: 

- Directeuren bemerken een rolverschuiving bij de deelnemers: zij nemen (meer) 

initiatieven in het proces van de schoolontwikkeling: komen met nieuwe plannen, 

doen onderzoek binnen hun school, worden lid of voorzitter van een projectgroep, 

etc. Met andere woorden: er zijn ‘zachte’ aanwijzingen dat deelname aan de mas-

terclass Meesterschap leidt tot een bredere professionele oriëntatie van de leraren.  

- Veel van de deelnemers hebben kritiek op het ‘lage niveau’ van hun pabo-

opleiding. Ze zijn verheugd wanneer de masterclass hoge(re) eisen aan ze stelt. 

Het niveau van de masterclass wordt als goed ervaren.  

- Meesterschap motiveert leraren om zich verder te (blijven) ontwikkelen. Een ver-

volg op Meesterschap voor deze deelnemers is volgens de directeuren gewenst. 

De vier directeuren gebruiken allen de masterclass als een van de middelen in hun perso-

neelsbeleid: waardering voor goede leraar, scholing, oriëntatie voor verdere studie, onderwerp 

van gesprek bij functioneringsgesprekken 

 

 

Interviews  

Om meer diepgaande informatie te verzamelen over de effecten van de masterclass, hebben 

de onderzoekers in samenwerking met de programmaleiding van de masterclass de mogelijk-

heid verkend om interviews af te nemen met deelnemers en een directielid van hun school. 

Voor deze interviews hebben de onderzoekers in samenwerking met de programmaleiding in-

terviewleidraden ontwikkeld. De onderzoekers hebben de interviews vervolgens zelf telefo-

nisch afgenomen in de periode januari-april 2012 bij PO leraren uit de tranches 2009, 2010 en 

2011 en hun directeuren. In totaal zijn 21 leraren en 21 directeuren geinterviewd. 

 

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen, zijn in totaal 21 scholen geselecteerd: 

 7 achterstandsscholen (scholen met 80-100% leerlingen van niet-Nederlandse 

afkomst en ouders met laag opleidingsniveau) 

 7 witte scholen (scholen met <10 % leerlingen met een niet-Nederlandse ach-

tergrond en ouders met een laag opleidingsniveau)  

 7 gemengde scholen (scholen met 30-50% of 50-80% leerlingen van niet- Ne-

derlandse afkomst en ouders met een laag opleidingsniveau). 

 

De interviews zijn allemaal letterlijk uitgetypt. De transcripten zijn naar de respondenten ge-

stuurd (member check). Als dank voor deelname aan de interviews hebben de leraren en di-

recteuren bonbons (met daarop het logo van Meesterschap) of een boekenbon ontvangen.  

 

Invoeren van meerdere meetmomenten kennis 

In het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel staat beschreven dat de kennis van de deelnemers 

alleen voorafgaand en na afloop van de masterclass getoetst wordt. We hebben echter een al-

ternatief plan bedacht, waarbij de kennis van de deelnemers ook tussentijds (dus tijdens de 

opleiding) gemeten wordt. Besloten is om na de afronding van elke afzonderlijke module van 

de masterclass een deeltoets af te nemen, waarbij alleen kennisvragen worden gesteld over de 
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stof die tijdens de betreffende module is behandeld. De opleiders nemen deze deeltoetsen zelf 

af. Dit heeft de volgende voordelen: 

- De kennistoets vormt op deze manier meer een natuurlijk onderdeel van de oplei-

ding; elke opleider sluit zijn/haar eigen module af met een toets.  

- Er wordt door de deeltoetsen voorkomen dat de deelnemers na afloop van de laatste 

bijeenkomst van de masterclass een (te) groot aantal vragen moeten invullen en 

vermoeidheid een rol kan gaan spelen (de masterclass kent 4 modules en voor elke 

module zijn i.v.m. de betrouwbaarheid van de toets minstens 15 vragen geformu-

leerd).  

- Er wordt door de deeltoetsen voorkomen dat de volgorde waarin de deelnemers de 

modulen hebben gevolgd invloed heeft op de resultaten op de toets.  

 

Video-opnames t.b.v. beschrijving van de interventie en manipulation check 

Ten behoeve van beschrijving van de interventie (met het oog op overdraagbaarheid) en ma-

nipulation check werden tijdens de opleiding observaties verricht. De tweede PO-groep is ge-

durende de opleiding gevolgd. Bij elk thema werden in deze groep twee bijeenkomsten geob-

serveerd door de onderzoekers. Van deze observaties is een uitgebreid verslag geschreven. In 

het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel staat beschreven dat er tijdens de bijeenkomsten ook 

video-opnamen gemaakt zullen worden. Na overleg met de programmaleiding en de opleiders 

van de masterclass is echter besloten om hiervan af te zien; het opnemen van de bijeenkomst 

op video kan door de deelnemers als ‘bedreigend’ worden ervaren en voor een goed verloop 

van de bijeenkomsten is een veilige sfeer juist absoluut noodzakelijk.  

 

Ontwikkeling parallelle toetsen 

In het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel staat beschreven dat er parallelle toetsen ontwik-

keld zullen worden om testeffecten te voorkomen. Aangezien er meerdere meetmomenten 

zullen zijn, en er voldoende tijd tussen voor- en nameting zit om de herinnering uit te schake-

len is afgezien van de parallelle toetsen.  

 

Logboeken 

De leraren uit de PO-groep 2010 en 2011 hebben- na de afronding van de afzonderlijke mo-

dules van de masterclass - een digitaal logboek ingevuld, waarbij ze hun belangrijkste leerer-

varingen hebben beschreven.  

 

 

Vorderingen in realisatie projectdoelstellingen 

 

Activiteiten Status 

2009 juni t/m dec  

- formatieve evaluatie pilotversie (bij PO 

groep die in januari 2009 is gestart)  

- optimaliseren opleiding op basis van in-

zichten uit literatuur en formatieve evalua-

tie  

- instrumentontwikkeling VO-groep (incl. 

pilotafname) 

- werven controlegroep VO 

- voormeting VO-groep 

- instrumentontwikkeling PO-groep (incl. 

pilotafname) 

 

 

afgerond 

 

afgerond 

 

(extra activiteit voor deze periode) afgerond 

(extra activiteit voor deze periode) afgerond 

(extra activiteit voor deze periode) afgerond 

 

afgerond 
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- werven controlegroep PO 

- organisatie voormeting tweede PO-groep  

- nameting bij eerset PO groep (afname en 

analyse) 

afgerond 

afgerond 

 

afgerond  

2010 jan t/m dec 

- voormeting tweede PO groep 

- organisatie logboeken/learnerreports (pro-

cesmeting) 

- ontwikkelen interviewleidraden leraren en 

directeuren 

- interviews leraren en directeuren eerste PO 

groep 

- observaties interventie  

- analyse observaties  

- beschrijving interventie  

- nameting tweede PO groep 

 

afgerond 

afgerond  

 

(extra activiteit) afgerond 

afgerond 

(extra activiteit) afgerond 

 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

2011 jan t/m december 

- nameting controlegroep 

- voormeting derde PO groep 

- retentiemeting eerste PO groep 

- voorbewerking data tweede PO groep en 

controlegroep 

- analyse voor- en nameting tweede PO 

groep en controlegroep 

- interviews leraren en directeuren tweede 

PO groep 

- analyse interviews en logboeken tweede 

PO groep 

 

 

afgerond 

(extra activiteit) afgerond 

afgerond 

afgerond 

 

afgerond 

 

(extra activiteit) afgerond 

 

afgerond 

 

2012 jan t/m december 

- nameting derde PO groep 

- retentiemeting tweede PO groep 

- voorbewerking data derde PO groep en 

controlegroep 

- analyse voor- en nameting derde PO groep 

- interviews leraren en directeuren derde PO 

groep 

- analyse interviews en logboeken derde PO 

groep 

 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

 

afgerond 

 

afgerond 

 

afgerond 

 

2013 jan t/m maart 

- retentiemeting derde PO groep 

- analyse retentiemeting 

- overall analyses 

 

 

afgerond 

afgerond 

afgerond 

2013, maart t/m juni: 

- eindrapportage 

- Disseminatie-activiteiten 

afgerond 

afgerond 
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1.2 Samenwerking tijdens het project 

De samenwerking is op alle punten goed verlopen . Dit om te beginnen geldt voor de samen-

werking tussen de onderzoekers en de projectleiding en cursusleiders van de masterclass 

Meesterschap. De bereidwilligheid tot medewerking bij de dataverzameling was groot. 

Ook de samenwerking tussen de onderzoeker en de begeleiders is naar wens verlopen, ook na 

de overgang van het project naar de UvA. De projectleider trad op als dagelijks begeleider 

van de onderzoekster. De tweede begeleider functioneerde meer op afstand.  

De onderzoekster heeft contact gelegd met andere onderzoekers in binnen- en buitenland op 

het terrein van inductie van leraren. Hieronder zijn ook onderzoekers die eveneens een onder-

zoek in het kader van Onderwijsbewijs uitvoeren. 
 

1.3 Gerealiseerde personeelsinzet  

 

Affiliatie Medewerker Tijdsinzet verslag-

periode in uren 

Bijdrage/ activiteit 

Onderwijscentrum 

Vrije Universiteit 

Drs. L. Gaikhorst 1-6-2009 t/m 30-4-

2010 full-time  

Uitvoering onderzoek 

Onderwijscentrum  

Vrije Universiteit 

Prof dr. M. Volman 

 

p.m. Begeleiding onderzoek 

Afdeling POWL 

Universiteit van 

Amsterdam 

Drs. L. Gaikhorst 1-5-2010 t/m 4-8-

2010 

full-time (min uren 

ziekteverlof)  

Uitvoering onderzoek 

Afdeling POWL 

Universiteit van 

Amsterdam 

Prof. dr M. Volman 1-5-2010 t/m 1-11-

2010  

p.m. 

Begeleiding onderzoek 

Onderwijscentrum  

Vrije Universiteit 

Prof dr. J. Beishuizen 1-6-2009 t/m 1-11-

2010 

p.m. 

Begeleiding onderzoek 

Afdeling POWL 

Universiteit van 

Amsterdam 

Drs. L. Gaikhorst 1-12-2010 t/m 31-03-

2012 

Fulltime (min uren 

ouderschapsverlof)  

Uitvoering onderzoek 

Afdeling POWL 

Universiteit van 
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2. Onderzoeksresultaten 

 

2.1 Gerealiseerde onderzoeksresulaten en conclusies 

 

Onderzoeksresultaten 

In dit onderzoek werden de effecten onderzocht van een scholingstraject (Meesterschap) dat 

beoogt leraren te ondersteunen bij hun werk in een complexe grootstedelijke onderwijscon-

text. Het doel van deze ondersteuning was enerzijds een verhoging van de kwaliteit van lera-

ren in de grote stad,en anderzijds leraren behouden voor het werken in een grootstedelijke on-

derwijscontext. Het doel van het onderzoek was te achterhalen of deelname aan Meesterschap 

inderdaad bijdraagt aan de kwaliteit en het behoud van leraren in de grote stad. Er is onder-

zocht wat de effecten van deelname aan Meesterschap zijn op de KWALITEIT VAN LERA-

REN in termen van a. hun competenties voor het geven van onderwijs, in het bijzonder in de 

complexe omgeving van een grote stad; b. hun professionele oriëntatie (extended vs. restric-

ted professionality); c. het vertrouwen in hun eigen bekwaamheden als leraar (teacher self ef-

ficacy). Het effect van de opleiding op het BEHOUD VAN LERAREN voor het onderwijs in 

de grote stad werd onderzocht aan de hand van a. de motivatie om als leraar werkzaam te 

zijn/blijven, in het bijzonder in de complexe omgeving van een grote stad; b. feitelijke loop-

baankeuzen. 

De kern van het onderzoek werd gevormd door een quasi-experimenteel onderzoek, 

met een experimentele en een controlegroep. De experimentele groep bestond uit 66 leraren 

die lesgeven op een basisschool in een grote stad. Voor deze leraren bestond de 

interventie uit deelname aan Meesterschap. De controlegroep bestond uit 67 leraren die niet 

deelnamen aan het opleidingstraject. In beide groepen heeft een voor-, na- en retentiemeting 

plaatsgevonden. De retentiemeting vond plaats een jaar nadat de opleiding was afgerond. 

De afhankelijke variabelen (competenties, professionele orientatie, self efficacy, motivatie en 

loopbaankeuzen) zijn gemeten met behulp van kennistoetsen en (bestaande en zelf ontwikkel-

de) vragenlijsten
1
. Om een gedetailleerder inzicht te krijgen in de werkzame elementen in het 

proces van professionele ontwikkeling van de deelnemers zijn tevens interviews met de deel-

nemers en hun directeuren gehouden (N=42)
2
.  

  Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek zijn multilevel analyses uitgevoerd. De 

resultaten van deze analyses (van de voor- en nameting) laten een significant positief effect 

van Meesterschap zien op de kennis en self-efficacy van leraren; het interactie-effect tussen 

conditie en meetmoment was voor zowel voor de afhankelijke variabele ‘kennis’ als ‘self-

efficacy’ significant (p<.05), wat betekent dat de kennis en self-efficacy van de leraren in de 

experimentele conditie relatief meer toegenomen is dan die van de leraren in de controlecon-

ditie van voor- naar nameting (zie de uitkomsten van de analyses in tabel 3
 
en 4 in de bijlage). 

Op de overige afhankelijke variabelen (professionele orientatie, motivatie en loopbaanplan-

nen) werd geen significant effect van Meesterschap gevonden (p>.05).  

Uit de analyses van de retentiemeting blijkt dat Meesterschap ook op de langere termijn een 

positief effect heeft op de kennis van leraren; gegeven het aanvankelijke verschil tussen de 

condities op de voormeting (waarbij de experimentele groep lager scoorde op de kennistoets 

dan de controlegroep, zie tabel 2 in de bijlage), heeft de experimentele groep bij de retentie-

                                                
1 De betrouwbaarheden van de vragenlijsten en kennistoets bleken voldoende te zijn; de Crohnbach’s alphas wa-

ren 0.70 of hoger. 
2 Er zijn naast de interviews ook logboeken afgenomen bij de deelnemers. Echter, bij de analyses bleek dat de 

resultaten van de logboeken een herhaling vormden van wat reeds bekend was vanuit de interviews. Daarom 

hebben we de uitkomsten van de logboeken verder niet meegenomen in het onderzoek. 
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meting significant hoger gescoord op de kennistoets dan de controleconditie (zie tabel 5 in de 

bijlage). Tevens werd bij de analyses van de retentiemeting een positief effect gevonden op de 

professionele orientatie van leraren: gegeven het aanvankelijke verschil op de voormeting 

(waarbij de experimentele groep lager scoorde dan de controlegroep, zie tabel 2 in de bijlage), 

heeft de experimentele groep bij de retentiemeting significant hoger gescoord op de schaal 

professionele orientatie dan de controleconditie (zie tabel 6 in de bijlage). Echter, op de ove-

rige variabelen (self-efficacy, motivatie en loopbaanplannen) werd op de lange termijn meting 

geen significante verschillen tussen de condities gevonden (p>.05). 

 De resultaten van de interviews laten, net als de resultaten van de multilevel analyses, 

zien dat leraren een positieve invloed ervaren van deelname aan Meesterschap op hun compe-

tenties, self-efficacy en professionele orientatie. In de ervaring van de deelnemers en hun di-

recteuren heeft Meesterschap echter niet (positief of negatief) bijgedragen aan hun motivatie 

voor het beroep en hun loopbaanplannen. De interviews laten verder zien dat leraren het 

Meesterschaps-programma erg waarderen. De mogelijkheid om tijdens de opleiding ervarin-

gen te delen in een netwerk van leraren (die in dezelfde situatie zitten) en de verschillende 

modules van de opleiding die niet alleen gefocust waren op de eigen klassenpraktijk, maar 

ook op zaken als schoolontwikkeling en beleid beschouwen de leraren als de meest waarde-

volle elementen van de opleiding.  

 

Conclusie en discussie 

Het onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan onze kennis over het professionaliseren 

van leraren en het lesgeven in een grootstedelijk gebied. De resultaten laten verschillende 

elementen van professionalisering zien die waardevol zijn voor leraren die lesgeven in een 

grootstedelijk gebied. Een van de meest waardevolle elementen van Meesterschap voor de 

participanten was de mogelijkheid om te reflecteren op gedeelde ervaringen als beginnend le-

raar op een school in een grote stad. Het feit dat de leraren uit het onderzoek naar Meester-

schap het contact met leraren van andere scholen als zeer waardevol beschouwden, onder-

streept de waarde van professionaliseringsprogramma’s buiten de werkplek, omdat juist bij 

dergelijke programma’s leraren in contact kunnen komen met leraren van andere scholen. 

 De resultaten van de quasi-experimentele studie en interviews laten zien dat Meester-

schap een positief effect had op de competenties en self-efficacy van de leraren. Echter, op de 

lange termijn meting bleek het effect van Meesterschap op self-efficacy weg te vallen. Er 

werd op de lange termijn meting wel een positief effect gevonden op de professionele orienta-

tie van leraren. Het feit dat er alleen op de langere termijn een positief effect op de professio-

nele orientatie van leraren is gevonden zou verklaard kunnen worden vanuit het feit dat lera-

ren tijd nodig hebben om een bredere professionele orientatie te ontwikkelen. Dat ze lager 

scoren op de self-efficacy schaal zou kunnen komen doordat ze, juist doordat ze een bredere 

professionele orientatie hebben ontwikkeld en breder zijn gaan kijken dan alleen hun eigen 

klas, ook andere taken zijn gaan vervullen binnen de school naast hun lesgevende taken (bij-

voorbeeld dat ze bouwcoordinator zijn geworden), wat onzekerheden met zich mee zou kun-

nen brengen (omdat de leraren hiermee nog weinig ervaring hebben).  

Zowel de kwantitatieve als kwalitatieve resultaten laten zien er geen effect was van 

participatie in het Meesterschap-programma op de motivatie van leraren en hun loopbaan-

plannen. De reden dat we geen effect hebben gevonden, zou kunnen zijn dat de leraren uit 

zowel de controle als de experimentele conditie gemotiveerde leraren waren voorafgaand aan 

het onderzoek. Ze hadden zeer hoge scores op de motivatie-schaal op de voormeting, wat er 

toe kan leiden dat er een plafond-effect is opgetreden. 

De studie heeft een aantal beperkingen en vervolgonderzoek naar de professiona-

lisering van leraren in een grootstedelijk gebied is nodig. In deze studie hebben we ons gericht 

op gemotiveerde leraren, maar het is ook interessant om te onderzoeken wat de bijdrage van 

een dergelijk programma is aan de kwaliteit en het behoud van minder gemotiveerde leraren. 

Verder hebben we in dit onderzoek de effecten van Meesterschap op de leerlingresultaten niet 

meegenomen. In vervolgonderzoek zou hieraan wel aandacht besteed kunnen worden. 
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Desondanks, laat deze studie de waarde van een professionaliseringsprogramma voor 

leraren in een grote stad zien. De leraren beschouwen de verschillende modules, die een bre-

dere focus hadden dan alleen de directe klassenpraktijk, en het netwerk van leraren waarin le-

raren hun ervaringen kunnen delen, als meest waardevolle elementen van de opleiding. We 

weten niet of deze elementen in het bijzonder belangrijk zijn voor deze specifieke groep lera-

ren. Het lijkt aannemelijk dat deze elementen ook waardevol zijn voor leraren buiten de grote 

stad. Echter, we weten vanuit eerder onderzoek dat het lesgeven in grootstedelijk gebied lastig 

en uitdagend is voor leraren, omdat ze geconfronteerd worden met complexe problemen, zo-

als de omgang met culturele diversiteit en een onveilige sfeer in en rondom de school. Dit zijn 

complexe problemen die verder gaan dan alleen de muren van de eigen klas. Daarom veron-

derstellen we dat het voor leraren in een grote stad van groot belang is dat ze ondersteuning 

ontvangen met een bredere focus dan alleen de eigen klas en dat ze de mogelijkheid hebben 

om ervaringen en expertise te delen in een network van leraren die met dezelfde uitdagingen 

geconfronteerd worden.  

 

2.2 Outputparameters 

- De voornaamste output van het project bestaat uit het artikel dat we hebben geschre-

ven over het onderzoek naar Meesterschap, met als titel ‘Contribution of a professsio-

nal development programme tot the quality and retention of beginning teachers in an 

urban environment’. Dit artikel is in juni 2013 opnieuw ingediend bij het European 

Journal of Teacher Education (nadat we de ‘minor revisions’ van de reviewers hadden 

aangepast).   

- In mei 2011 zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek naar Meesterschap gepre-

senteerd aan de programmaleiding en de opleiders van de masterclass Meesterschap. 

Tevens heeft in mei 2011 een presentatie over de voorlopige onderzoeksresultaten 

plaatsgevonden tijdens het onderwijscolloquium van de afdeling POWL (UvA).  

- Op 8, 9 en 10 juni 2011 hebben de Onderwijs Research Dagen plaatsgevonden (Uni-

versiteit Maastricht). Daarbij zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek naar 

Meesterschap gepresenteerd in een postersessie met de titel: De effecten van een pro-

fessionaliseringsprogramma op de kwaliteit en het behoud van beginnende leraren in 

een grootstedelijke omgeving. 

- Van 5 t/m 9 november 2012 heeft de ICO fall school plaatsgevonden in Girona, Span-

je. Tijdens deze fall school zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek naar Mees-

terschap gepresenteerd in een papersessie getiteld: The contribution of a professional 

development programme to the quality and retention of beginning teachers in urban 

environments. 

- Van 26 april t/m 3 mei 2013 was het AERA congres in San Francisco. Hier is een pa-

per presentatie gehouden over het onderzoek naar Meesterschap met als titel: Contri-

bution of a professional development programme tot the quality and retention of be-

ginning teachers in an urban environment. 

- Eind augustus 2013 zal het EARLI congres gehouden worden in Munchen. Daarbij 

zullen de uitkomsten van het onderzoek naar Meesterschap gepresenteerd worden. Het 

voorstel daarvoor is reeds geaccepteerd. 

 

2.3 Implementatie van de onderzoeksresultaten 

Op basis van de kennis die de onderzoekers hebben ontwikkeld vanuit het onderzoek naar 

Meesterschap, hebben zij advies uitgebracht m.b.t. nieuw te ontwikkelen professionalise-

ringsprogramma’s voor leraren in grote steden. Er is advies uitgebracht aan zowel de Marnix 

Academie (Utrecht), het Centrum voor Nascholing Amsterdam en aan de gemeente (DMO). 

Ook zijn er gesprekken op de Universitaire Pabo van Amsterdam om te kijken hoe inzichten 

vanuit het onderzoek naar Meesterschap geimplementeerd kunnen worden in de opleiding. 
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Bijlage 

 

Table 1. Comparison of condition in terms of general characteristics of the teachers. 

 

 
 ‘Mastery’ condition Control Condition 

 M SD N M SD N 

Teaching experience
a
 3.34

*
 2.04 64 4.90

*
 2.16 67 

Gender
b  0.94 0.25 63 0.94 0.24 67 

School population Educa-

tional background of par-

ents
c
 

2.52 1.30 64 2.49 1.12 67 

School population (ethnic 

background of parents)
d
 

2.78 1.27 64 2.94 1.13 67 

Highest achieved level of 

education
e
 

2.25 1.07 64 2.60 1.01 67 

Place of teacher training
f
 2.54 1.91 61 2.55 1.77 67 

*
p < .05. 

a 
1= 0.5 year, 1=1 year, 2=2 years, 3=3 years, 4=4 years, 6=5 years, 6=6 years, 7=7 years  

b 
0= male, 1= female 

c 
1= 0-30% pupils of parents with lower SES,  2= 30-50% pupils of parents with lower SES, 3= 50-70% pupils 

of parents with lower SES ,  4= 80-100%  pupils of parents with lower SES  

d  
1= 0-30% non-Dutch pupils,  2= 30-50% non-Dutch pupils,  3= 50-70% non-Dutch pupils,  4= 80-100% non-

Dutch pupils  

e  
1 = lower general secondary education, 2 = higher general secondary education, 3= pre-university education, 

4= other 

f 
 1 = Amsterdam, 2= Rotterdam, 3 = Utrecht, 4= The Hague, 5 = other 
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Table 2. Descriptive statistics for the dependent variables. 

 

 Pre-test  Post-test  

 M SD Min Max M SD Min Max 

‘Mastery’ condition 

 

        

Knowledge 27.31 5.39 14 39 34.56 5.19 21 44 

Professional orientation 4.19 0.33 3.54 4.92 4.19 0.40 2.85 5 

Self-efficacy 3.81 0.37 2.67 4.89 3.92 0.42 2.89 4.89 

Job motivation 4.10 0.36 3.44 4.78 3.83 0.33 2.89 4.44 

Career choices 3.41 0.96 2 5 3.13 0.94 2 5 

         

Control condition 

 

        

Knowledge 28.85 6.65 15 42 29.30 5.76 18 43 

Professional orientation 4.37 0.34 3.54 4.92 4.42 0.34 3.69 4.92 

Self-efficacy 3.98 0.53 2.44 2.89 3.90 0.54 2.56 5 

Job motivation 4.06 0.45 2.89 4.89 3.67 0.49 2.67 4.67 

Career choices 3.06 1.01 1 5 2.84 1 1 5 
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Table 3. Parameter estimates for multilevel models of teachers’ knowledge as predicted by 

measurement occasion, condition and teaching experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Knowledge   

 Coeff SE P Std. Coeff 

Measurement occasion 0.39 0.76 .61 0.03 

Condition -1.51 1.17 .20 -0.86 

Teaching experience -0.02 0.23 .93 -0.01 

Measurement x condition 6.98 0.99 <.001 0.48 

N 116    
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Table 4. Parameter estimates for multilevel models of teachers’ self-efficacy predicted by 

measurement occasion, condition and teaching experience. 

 

 

 

 Self-efficacy  

 Coeff  SE P Std. Coeff 

Measurement occasion -0.09 0.05 .08 -0.02 

Condition -0.15 0.08 .07 -0.16 

Teaching experience 0.01 0.02 .43 0.07 

Measurement x condition 0.19 0.07 .01 0.17 

N 131    
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Table 5. Parameter estimates for multilevel models of teachers’ knowledge as predicted by 

measurement occasion, condition and teaching experience. 

 

 

 

 

 Knowledge   

 Coeff SE P  

Measurement 1 (pretest) 28.74 0.85 .61  

Measurement 2 (posttest) 29.25 0.81 .00  

Measurement 3 (retention) 28.75 0.92 .00  

Experimental condition -1.44 1.16 .22  

Teaching experience -.01 0.22 .96  

Measurement 2* experimental condition 6.86 0.99 .00  

Measurement 3* experimental condition 4.13 1.30 .00  



17 

 

 

Table 6. Parameter estimates for multilevel models of teachers’ professional orientation as 

predicted by measurement occasion, condition and teaching experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 Professional orientation   

 Coeff SE P  

Measurement 1 (pretest) 4.34 0.04 .61  

Measurement 2 (posttest) 4.38 0.05 .00  

Measurement 3 (retention) 4.30 0.05 .00  

Experimental condition -0.12 0.06 .05  

Teaching experience .04 0.01 .02  

Measurement 2* experimental condition -.04 0.06 .55  

Measurement 3* experimental condition .20 0.07 .08  

 


